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คู่มือประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ�าปี ๒๕๕๙

จัดท�ำโดย  ส�ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
  สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย
  สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพ์เมื่อ เมษำยน ๒๕๕๙
ออกแบบ momfon
จ�ำนวน  ๔,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที ่ บริษัท ส�ำนักพิมพ์สื่อตะวัน จ�ำกัด กรุงเทพมหำนคร
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ค�ำน�ำ

เทศบำลต่ำงๆ รวมถึงเมืองพัทยำ และกรุงเทพมหำนคร เป็นพื้นที่เมือง

ที่มีผู ้คนตั้งถิ่นฐำนและมีกิจกรรมหนำแน่น ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ ตำมมำ กอปรกบักำรมช่ีองว่ำงกำรพฒันำระหว่ำง

เมืองกับชนบท ท�ำให้มีผู้ย้ำยถิ่นเข้ำมำสู่เมืองเพื่อโอกำสทำงกำรศึกษำ

และกำรประกอบอำชีพ เมืองต่ำงๆ จึงขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว โดยคำดว่ำ

จะมีประชำกรไทยเกินครึ่งอำศัยอยู่ในเมือง ภำยในปี ๒๕๖๓  

กรมส่งเสรมิคณุภำพสิง่แวดล้อม สมำคมสนันบิำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 

และสถำบนัสิง่แวดล้อมไทย ตระหนกัถงึปัญหำและควำมส�ำคญัของเมอืง 

จงึมกีำรพฒันำเกณฑ์และตวัชีว้ดัเทศบำลน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนื พร้อมประเมนิ

และเชดิชเูกยีรตเิทศบำลทีม่ผีลงำน มำตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ ทัง้นี ้เพือ่ส่งเสรมิ

กำรมส่ีวนร่วมในกำรจดักำรเมอืงสูค่วำมน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนื และส่งเสรมิให้

เทศบำลน�ำแนวคิดและเกณฑ์กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนไป

ปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม

ส�ำหรับกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ นี้ ได้มี

กำรทบทวนและปรบัปรงุเกณฑ์และตวัชีว้ดั ให้มคีวำมเหมำะสม สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์และทิศทำงกำรพัฒนำเมืองในอนำคต รวมทั้งให้เข้ำใจ 

ได้ง่ำย และเอื้อต่อกำรน�ำไปใช้ของเทศบำลต่ำงๆ ต่อไป 
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กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่

เมืองน่ำอยู่…	ค�าง่ายๆ	ที่น่าจะเข้าใจได้ไม่ยาก	แต่หากให้อธิบายลกัษณะ
ของเมอืงน่าอยู	่หรอืถามว่าเมอืงไหนน่าอยู	่คงจะมคี�าตอบทีเ่หมอืนและต่างกนั	
เป็นแน่	ขึน้อยูก่บัความคดิ	ประสบการณ์	และความคาดหวงัของแต่ละคน	
จะท�าอย่างไรให้สังคมเกิดความเข้าใจเมืองน่าอยู่ไปในทิศทางเดียวกัน?	

กำรขับเคลื่อน “เมืองน่ำอยู่” ในแง่ของกำรพัฒนำประเทศ ริเริ่มขึ้นชัดเจน 
ในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิฉบบัที ่๗  (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) 
ภำยใต้มุมมองด้ำนสำธำรณสุข เนื่องจำกได้รับแนวคิดมำจำกองค์กำรอนำมัย
โลก (WHO) ที่ริเริ่มแนวคิด Healthy Cities มำตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ โดยเริ่มกำร
ด�ำเนินงำนโครงกำรเมืองน่ำอยู่ในกรุงเทพมหำนครและเมืองน�ำร่องตำ่งๆ ใน
ประเทศไทย ในปี ๒๕๓๗ รูปแบบกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ในยุคแรกๆ เป็นกำร
พฒันำด้ำนสขุภำวะในพืน้ทีช่มุชนเมอืง ทีเ่ชือ่มโยงกบัสิง่แวดล้อมทำงกำยภำพ 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้ผู้บริหำรเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็น
ผู้น�ำในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำร่วมกับชุมชน ด้วยมีวิธีปฏิบัติที่แตกตำ่ง
กันออกไป จนเกิดกำรเรียนรู้ที่จะปรับใช้ให้เหมำะกับบริบทของแต่ละเมือง  

แนวคดิกำรพฒันำเมอืงน่ำอยูไ่ด้รบัควำมสนใจจำกหลำยๆ ฝ่ำยมำกขึน้ตำมล�ำดบั 
ขณะที่รัฐบำลได้มีกำรส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องตระหนักและ
สนับสนุนกำรพัฒนำเมืองอย่ำงต่อเนื่อง โดยประกำศเป็นวำระแห่งชำติ ในปี 
๒๕๔๒ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเมืองแห่งชำติ และมอบหมำยให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จัดท�ำกรอบ
แนวทำงกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ชุมชนน่ำอยู่ เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน�ำไป
ใช้ประกอบกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรต่อไป ซึ่งต่อมำได้มีกำรบรรจุกำรพัฒนำ
เมืองน่ำอยู่ไว้ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) โดยมุ่งเน้น 
กำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็งให้เป็นฐำนรำกของสังคม กำรสร้ำงสภำวะแวดล้อม
เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี และกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
ซึง่ถอืเป็นกำรจดุประกำยให้กำรพฒันำเมอืงน่ำอยูเ่ป็นรปูธรรมมำกขึน้
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กระทัง่แผนพฒันำฯ ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึง่ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรปรบักระบวน
ทัศน์กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสรำ้งควำม
พร้อมในกำรรับมือต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ โดยมแีนวทำงในกำรพฒันำเมอืง 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สรปุดงันี้
 • วำงผังเมืองที่ผสมผสำนวัฒนธรรม สังคม และระบบนิเวศเข้ำด้วยกัน
 • สนบัสนนุกำรกระจำยตวัของประชำกร และส่งเสรมิกำรตัง้ถิน่ฐำนทีเ่หมำะสมกบัศกัยภำพ 
  ของพืน้ที่
 • เพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนในภำคคมนำคมและขนส่ง เพือ่ลดปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจก 
 • ขับเคลื่อนสังคมคำร์บอนต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
  และเตรียมควำมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ของประเทศที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินควบคู่ไปกับกระแส 
กำรพฒันำของประชำคมโลก ทีต่ระหนกัถงึผลกระทบจำกปัญหำสิง่แวดล้อมและกำรเปลีย่น 
แปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งได้มีกำรจัดกำรประชุมสหประชำชำติเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ โดยกำรประชุมครั้งล่ำสุดในปี ๒๕๕๕  ที่เรียกว่ำ Rio+20 
ยงัคงให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำเมอืงยัง่ยนื ด้ำนกำรวำงผงัเมอืงอย่ำงมส่ีวนร่วม ควำมมัน่คง 
ด้ำนกำรตั้งถิ่นฐำนและที่อยู่อำศัย ระบบขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมและปลอดภัย รวมถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงเมืองกับชนบท

๒๕๒๙

องค์การอนามยัโลก 
รเิริม่แนวคดิ Healthy 
Cities และรณรงค์
ทั่วโลก

๒๕๓๕

การประชุมสหประชาชาติ 
ว ่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา ผลักดันให้เกิดแผน
ปฏิบัติกำรท้องถิ่น LA21

๒๕๓๗

กรมอนามยั ด�ำเนนิ 
โครงกำรเมอืงน่ำอยู่ 
น�ำร่องในหลำยพืน้ที ่
ของประเทศ

๒๕๔๐

กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 
ส่งเสริมเทศบำลน�ำร่องด�ำเนิน
งำนตำมแผน LA21 และพัฒนำ
เครอืข่ำย LA21 มำจนถงึปัจจบุนั

๒๕๔๒

คณะรัฐมนตรี ประกำศให้
เมืองน่ำอยู่ชุมชนน่ำอยู่เป็น
วำระแห่งชำติ 

ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ เสนอกรอบและแนวทำง
กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่

๒๕๔๕

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  
บรรจปุระเดน็กำรพฒันำ 
เมืองน่ำอยู่ไว้ชัดเจน 

๒๕๔๗

กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย สถาบนัสิง่แวดล้อม
ไทย พัฒนำเกณฑ์และตัวชี้วัด
เมอืงน่ำอยู ่พร้อมจดักำรประเมนิ 
และเชิดชูเกียรติเทศบำลน่ำอยู่
อย่ำงยั่งยืน มำอย่ำงต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน

๒๕๕๕

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๑ ให้ควำม
ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การประชมุสหประชาชาตว่ิาด้วย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ย�้ำประเด็น
กำรพัฒนำเมืองยั่งยืน

๒๕๕๘

ประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ รับรอง 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน (SDGs) ร่วมขับ
เคลื่อนเมืองที่ปลอดภัย
และยั่งยืน

กำรขับเคลื่อนเมืองน่ำอยู่

7
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นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกองค์กำรสหประชำชำติซึ่งรวมประเทศไทยได้ให ้
กำรรบัรองเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื หรอื SDGs เป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำ
ในช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๗๓ จ�ำนวน ๑๗ เปำ้หมำย โดยมีเป้ำหมำยที่ ๑๑ ให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำให้เมืองมีควำมปลอดภัย ต้ำนทำนและยืดหยุ่นต่อกำร
เปลีย่นแปลง เป้ำหมำยนี ้มวีตัถปุระสงค์ย่อยหลำยประกำร อำท ิกำรเข้ำถงึที่
อยู่อำศัยและบริกำรพื้นฐำน ระบบขนส่งที่ปลอดภัย กำรลดผลกระทบจำก 
ภัยพิบัติ กำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวสำธำรณะ กำรรักษำมรดกทำงวัฒนธรรม  
กำรเชือ่มโยงเมอืง ชำนเมอืง และชนบท อย่ำงไรกต็ำม ยงัมเีป้ำหมำย SDGs 
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำเมอืง ไม่ว่ำกำรส่งเสรมิสขุภำวะ ส่งเสรมิโอกำส
ทำงกำรศกึษำและกำรเรยีนรู ้บรหิำรจดักำรน�ำ้และให้มนี�ำ้ใช้ทีเ่พยีงพอ พฒันำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ต้ำนทำนและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลง สร้ำงแบบแผน
กำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน เป็นต้น

ส่วนแนวโน้มกำรพัฒนำเมืองตำมแผนกำรพัฒนำประเทศในอนำคต จะให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรตรียมพร้อมรองรับควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำร
จดักำร ด้ำนผงัเมอืง ด้ำนสำธำรณปูโภค สำธำรณปูกำร โครงข่ำยกำรคมนำคม
ขนส่ง กำรให้บริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพและเพียงพอ รวมทั้งกำรพัฒนำ
เมืองที่สำมำรถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และ
มีกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้ำหมำย	SDGs จ�ำนวน	๑๗	 เป้ำหมำย	 ในช่วงปี	๒๕๕๘-๒๕๗๓		
มีเป้าหมาย	ที่	๑๑	 ให้ความส�าคัญต่อการท�าให้เมืองมีความปลอดภัย	
ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง	นอกจากนี	้ยงัมเีป้าหมายอืน่ๆ	
ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเมอืง

8
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กรอบแนวคิดและ
ตัวชี้วัดเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน	
ประจ�ำปี	๒๕๕๙
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กรอบแนวคิดและตัวชี้วัด
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ประจ�าปี	๒๕๕๙

10

กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ได้มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
ในปีที่ผ่ำนๆ มำ โดยคณะกรรมกำรพัฒนำเกณฑ์และตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ 
เป็นที่เรียบร้อย  

แนวคิดและตัวชี้วัดเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนในปีนี้ ยังยึดกรอบแนวคิดเดิม 
ซึง่มอีงค์ประกอบด้ำนเมอืงอยูด่ ีคนมสีขุ สิง่แวดล้อมยัง่ยนื เทศบำลแห่งกำร
เรยีนรู ้และกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีทัง้นี ้ได้มกีำรรวมองค์ประกอบด้ำนเทศบำล
แห่งกำรเรยีนรูแ้ละองค์ประกอบด้ำนกำรบรหิำรจดักำรทีด่ไีว้ด้วยกนั นอกจำก
นี้ ได้มีกำรปรับจ�ำนวนตัวชี้วัดให้น้อยลง เพื่อลดควำมซับซ้อน และกำร 
ซ�้ำซ้อนระหว่ำงกัน รวมทั้งปรับเกณฑ์กำรประเมินจำกเดิมเน้นกำรวัด
กระบวนกำรด�ำเนินงำน มำเป็นกำรวัดทั้งกระบวนกำรด�ำเนินงำนและกำร
วัดผลกำรด�ำเนินงำน
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เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ มีองค์ประกอบ ๔ ด้ำน 
ได้แก่ 
• เมืองอยู่ดี มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสม โครงสร้ำง 
 พืน้ฐำนเพยีงพอส�ำหรบัคนทกุกลุม่ มคีวำมมัน่คงด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั  
 ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง 
• คนมสีขุ คนมสีขุภำพด ีได้รบักำรศกึษำ สวสัดกิำร และกำรพทิกัษ์ 
 สทิธทิีเ่หมำะสมและเท่ำเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออำทร  
 มีกิจกรรมสร้ำงสรรค์สังคม ด�ำรงประเพณี วัฒนธรรม และ 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่น
• สิง่แวดล้อมยัง่ยนื ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบูรณ์ มีพื้นที่ 
 สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศน์สวยงำม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดกำร 
 อย่ำงเหมำะสม และประชำชนมวีถิชีวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
• เทศบาลแห่งการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการทีด่ ีมีวิสัยทัศน์และ 
 แผนงำนชัดเจน บุคลำกรมีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญ ระบบกำร 
 ท�ำงำนได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกำรบริหำรจัดกำร 
 ที่ดี และมีนวัตกรรมกำรพัฒนำเมือง

การประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ�าปี ๒๕๕๙ มีตัวชี้วัด
ตามองค์ประกอบต่างๆ รวมจ�านวน ๓๔ ตัวชี้วัด โดยจ�าแนกราย 
องค์ประกอบได้ดังนี้  
• องค์ประกอบด้ำนเมืองอยู่ดี จ�ำนวน ๗ ตัวชี้วัด 
• องค์ประกอบด้ำนคนมีสุข จ�ำนวน ๙ ตัวชี้วัด 
• องค์ประกอบด้ำนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จ�ำนวน ๗ ตัวชี้วัด 
• องค์ประกอบด้ำนเทศบำลแห่งกำรเรยีนรูแ้ละกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี  
 จ�ำนวน ๑๑ ตวัชีว้ดั
  

เป้ำหมำย	คอื	การท�าเมอืงให้เปน็บา้นที่ครบครนั	
ไปด้วยความน่าอยู่	บนฐานการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

11

๒.๑	กรอบแนวคิด
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กรอบแนวคิด
เทศบำล

น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน	
ประจ�ำปี	๒๕๕๙	

เมืองอยู่ดี	
มีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่ำงเหมำะสม	
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เพียงพอส�ำหรับคน
ทุกกลุ่ม	มีควำมมั่นคง
ด้ำนที่อยู่อำศัย	
ปลอดภัย	และ
เศรษฐกิจมั่นคง	

คนมีสุข	

คนมีสุขภำพดี	ได้รับ
กำรศึกษำ	สวัสดิกำร	
และกำรพิทักษ์สิทธิ
ที่เหมำะสมและเท่ำเทียม	
ครอบครัวอบอุ่น	
ชุมชนเอื้ออำทร	
มีกิจกรรมสร้ำงสรรค์
สังคม	ด�ำรงประเพณี	
วัฒนธรรม	และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	

ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมสมบูรณ์	
มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ	ภูมิทัศน์
สวยงำม	ของเสียหรือมลพิษ
ถูกจัดกำรอย่ำงเหมำะสม	และ
ประชำชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เทศบำลแห่ง
กำรเรียนรู้และ
กำรบริหำร
จัดกำรที่ด	ี
มีวิสัยทัศน์และแผนงำน
ชัดเจน	บุคลำกรมีควำม
รอบรู้และเชี่ยวชำญ	
ระบบกำรท�ำงำนได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง	
พร้อมกำรบริหำรจัดกำร
ที่ดี	และมีนวัตกรรมกำร
พัฒนำเมือง
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เมืองอยู่ดี มีองค์ประกอบย่อยต่ำงๆ ดังนี้

 • กำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเหมำะสม
 • โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนส�ำหรับคนทุกกลุ่ม
 • ควำมมั่นคงด้ำนที่อยู่อำศัย
 • ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • เศรษฐกิจมั่นคง

เมืองอยู่ดี

๒.๒	รำยละเอียดตัวชี้วัด

เมอืงอยูด่	ีเป็นองค์ประกอบแรกของเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื	ซึง่สะท้อน
การพฒันาด้านกายภาพ	โครงสร้างพืน้ฐาน	และเศรษฐกจิของเมอืง	ด้วย
การวางแผนและก�าหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองไปในทิศทางที่	
เหมาะสม	การพัฒนาเมืองสอดคล้องกับทิศทางดังกล่าว	ช่วยให้เมือง	
มีความสะดวก	สวยงาม	เป็นระเบียบ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
อยู่อาศัย	และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการอยู่ดี
กินดีของคนในเมือง

ตัวชี้วัด

เมืองอยู่ดี
มี ๗ ตัวชี้วัด
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กิจกรรมและแนวทางเกี่ยวกับการก�าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน

• จดัท�ำผงัเมอืงรวม หรอืก�ำหนดเทศบญัญตักิำรใช้ประโยชน์ทีด่นิอย่ำงมส่ีวนร่วม 
• ควบคมุกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิให้เป็นไปตำมผงัเมอืงรวม โดยจดัท�ำตำรำงควบคมุกำรใช ้
 ประโยชน์ที่ดินภำยในเขตผังเมืองรวม 
• จัดท�ำข้อก�ำหนดเพื่อควบคุมควำมหนำแน่นของกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
• มีกำรวำงแผนวำงผังคมนำคมและขนส่งให้สัมพันธ์กับกำรใช้ที่ดินในอนำคต
• ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตัวชี้วัดที่	๑	

กำรก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตำมทิศทำงที่ก�ำหนด

กำรก�ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรวำงแผน และวำงผัง เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่ช่วยก�ำหนดทิศทำงและรูปแบบของกำรขยำยเมืองไปในทิศทำงที่เหมำะสม 
มีควำมเป็นระเบียบ มีสภำพแวดล้อมที่ดี มีควำมปลอดภัยและน่ำอยู ่ 
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยก�ำหนดให้มีย่ำน
พณิชยกรรมและย่ำนอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจและจ้ำงงำนไว้ในที่ 
ที่เหมำะสม เพื่อผู้ใช้บริกำรและคนงำนได้รับควำมสะดวกในกำรเดินทำง กำร
ขนส่งสนิค้ำและวตัถดุบิ ส่งเสรมิสภำพแวดล้อมของเมอืงหรอืชมุชนให้มทีี่โล่ง
เว้นว่ำง มสีวนสำธำรณะ มทีีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ก�ำหนดบรเิวณอนรุกัษ์เพือ่ด�ำรง
รักษำสถำนที่ที่มีคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดี  
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ รักษำแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ และให้ทุกกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นในเมืองสำมำรถด�ำเนินไปได้โดยส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
น้อยที่สุด  
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ตัวชี้วัดที่	๒	

กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้เป็นไปตำมผังเมืองรวม

กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้เป็นไปตำมผังเมืองรวม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหำทำงกำยภำพ กำรขยำยตัวของประชำกร ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมเมือง และปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบำลควรให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรอนุรักษ์ กำรปรับปรุง กำรพัฒนำ และกำรสร้ำงขึ้นใหม่ โดยต้องไม ่
ขัดแย้งหรือส่งผลกระทบต่อชุมชน นอกจำกนี้ยังต้องค�ำนึงถึงกำรพัฒนำ 
ให้เมืองมีควำมปลอดภัย มีระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรที่ทั่วถึง กำร
ขยำยตวัเป็นไปตำมผงัเมอืง จะช่วยลดปัญหำควำมแออดั ลดกำรรกุล�ำ้พืน้ที่
ทำงธรรมชำติ และช่วยสร้ำงเมืองให้น่ำอยู่

กิจกรรมและแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม

• ส่งเสริมกำรพัฒนำตำมแผนและผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พัฒนำด้ำนที่อยู่อำศัย  
 ด้ำนพำณิชยกรรมและบริกำร ด้ำนอุตสำหกรรม กำรฟื้นฟูย่ำนที่อยู่อำศัย กำรอนุรักษ ์
 ชุมชนริมน�้ำ ชุมชนเดิม และกำรจัดรูปที่ดิน เป็นต้น
• สนับสนุนกำรพัฒนำและปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 
• สนบัสนนุกำรพฒันำและปรบัปรงุให้เป็นไปตำมแผนผงัแสดงโครงกำรคมนำคมและขนส่ง 
• สนบัสนนุกำรพฒันำและปรบัปรงุตำมแผนกำรพฒันำด้ำนสำธำรณปูโภค สำธำรณปูกำร
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กิจกรรมและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

• พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงครอบคลุมพื้นที่
• บ�ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้งำนได้
• ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรท�ำลำยโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ
• ควรค�ำนึงถึงกำรให้บริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำร เอื้อให้กลุ่มคนเหล่ำนั้นได้ใช ้
 ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณะได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดที่	๓	
กำรพัฒนำเครือข่ำยโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมและ
เหมำะสมส�ำหรับคนทุกกลุ่ม

โครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน 
เช่น ถนน สะพำน ทำงเดินเท้ำ ชลประทำน ระบบไฟฟ้ำ ระบบน�้ำประปำ 
โทรคมนำคม เป็นต้น เมืองที่มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี เพียงพอ และทั่วถึง จะ
ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนที่อำศัยอยู ่ มีผลต่อกำรจัดกำร 
สิง่แวดล้อม และกำรพฒันำเศรษฐกจิของเมอืง ให้ด�ำเนนิควบคูก่นัไปได้อย่ำง
เหมำะสม ส�ำหรบักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนซึง่เป็นภำรกจิของเทศบำลนัน้  
ควรค�ำนึงถึงมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ควำมครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงปรับปรุงและ
ดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ดี ไม่ช�ำรุดทรุดโทรม นอกจำกนี ้
ควรค�ำนึงถึงกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอำยุ และกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกส�ำหรับคนทุกกลุ่ม  
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ตัวชี้วัดที่	๔	
กำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกำส	

ทีอ่ยูอ่ำศยัเป็นปัจจยัพืน้ฐำนในกำรด�ำรงชวีติของมนษุย์ ซึง่เทศบำลมอี�ำนำจ
หน้ำที่ในกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยตำมแผนปฏิบัติกำรก�ำหนดขั้นตอน
กำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกำรปรับปรุง
แหล่งเสื่อมโทรม กำรจัดสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร กำรแก้ไขปัญหำ
ชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได้น้อย โดย
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดกำรด้ำนที่อยู่อำศัยและชุมชนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนและเพยีงพอส�ำหรบัคนทกุกลุม่ มตี�ำแหน่งกำรตัง้ของทีอ่ยูอ่ำศยัที่
เหมำะสม ปรบัปรงุชมุชนแออดัในทีด่นิเดมิ จดัหำทีอ่ยู่ใหม่ ตลอดจนถงึกำร
จดับรกิำรสำธำรณะในชมุชนเพือ่เป็นกำรยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำชน
และส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่ดีของชุมชน

กจิกรรมและแนวทางการจดัการเกีย่วกบัทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาส

• ส�ำรวจข้อมูลที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อย ผู้ด้อยโอกำส หรือสภำพชุมชนแออัด
• จัดท�ำแผนพัฒนำที่อยู ่อำศัยร่วมกับชุมชน เครือข่ำย หรือหน่วยงำนในท้องถิ่น  
 โดยร่วมส�ำรวจข้อมูล วำงแผนกำรพัฒนำ ในกำรปรับปรุงที่อยู่อำศัยส�ำหรับผู้มีรำยได ้
 น้อยและผู้ด้อยโอกำส
• ปรบัปรงุทีอ่ยูอ่ำศยั สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และกำรบรกิำรสำธำรณปูโภค ส�ำหรบั 
 ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ด้อยโอกำส
• แก้ไขปัญหำชุมชนแออัดโดยกำรมีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมและสร้ำง 
 ควำมมั่นคงในที่อยู่อำศัย
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กิจกรรมและแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย

• ป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) โดยกำรหลีกเลี่ยงหรือขัดขวำง 
 มิให้เกิดภัย ลดผลกระทบและควำมรุนแรงจำกภัยที่จะเกิดขึ้น เช่น กำรศึกษำวิจัยกำร 
 ประเมินควำมเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง กำรพัฒนำโครงสร้ำงเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบ  
• เตรียมพร้อม (Preparedness) ซึ่งด�ำเนินกำรล่วงหน้ำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ ใน 
 กำรเผชิญภำวกำรณ์เกิดภัยที่จะเกิดขึ้น เช่น ท�ำแผน ซ้อมแผน เตรียมอุปกรณ์และ 
 บคุลำกรทีเ่พยีงพอ และอยู่ในต�ำแหนง่ทีส่ำมำรถใหบ้รกิำรได้ทนัท่วงที กำรสร้ำงควำม 
 เข้ำใจกับประชำชนและกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
• รับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Response) ด้วยปฏิบัติกำรอย่ำงทันทีทันใด เมื่อประสบภัย
• ฟื้นฟูบูรณะ (Recovery) เมื่อภัยต่ำงๆ ผ่ำนพ้นไปแล้ว เพื่อให้พื้นที่หรือชุมชนที ่
 ประสบภัยกลับคืนสู่สภำพที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัดที่	๕	

กำรจัดกำรภัยพิบัติและสำธำรณภัย

ภัยพิบัติและสำธำรณภัย หมำยถึง อัคคีภัย วำตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรค
ระบำดในมนุษย์ โรคระบำดสัตว์ โรคระบำดสัตว์น�้ำ กำรระบำดของศัตรูพืช 
ตลอดจนภยัอืน่ๆ อนัมผีลกระทบต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำเกดิจำกธรรมชำต ิหรอื
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือมีผู้ท�ำให้เกิดขึ้น ซึ่งได้
สร้ำงควำมเสียหำยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนหรือสังคม จึงจ�ำเป็นต้อง
มกีำรเตรยีมควำมพร้อมอย่ำงสม�ำ่เสมอ สร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรป้องกนั 
ลดผลกระทบ และรบัมอืกบัภยัพบิตัแิละสำธำรณภยั เพือ่ช่วยลดควำมเสยีหำย
และควำมรุนแรงจำกภัยที่เกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงทีและมีประสิทธิภำพ
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ตัวชี้วัดที่	๖	

กำรป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ มคีวำมเชือ่มโยงกบัระบบสงัคมโดยรวม 
กล่ำวคือ ควำมปลอดภัยเป็นควำมต้องกำรล�ำดับต้นและเป็นหลักสิทธ ิ
มนุษยชนพื้นฐำน ที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับอย่ำงเท่ำเทียมกัน ดังนั้น  
กำรอยู่ร่วมกันในสังคมจึงต้องมีมำตรกำรและกฎเกณฑ์ที่เป็นหลักปฏิบัติ  
เพื่อจัดระเบียบในสังคมให้อยู่ร่วมกันอยำ่งปกติสุข มีกำรจัดสภำพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อกำรอยู่อำศัยและกำรด�ำเนินกิจกรรมได้อย่ำงปลอดภัย

กิจกรรมและแนวทางการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคคล	

• ให้ควำมรู้หรือแนะน�ำกำรปฏิบัติตัวส่วนบุคคล เพื่อลดฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัย 
 อันตรำยต่ำงๆ
• ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงทั่วถึง โดยเฉพำะบริเวณที่เป็นจุดอันตรำย สถำนที่เปลี่ยว 
 ซึ่งเป็นจุดเสี่ยง
• วำงระบบรกัษำควำมปลอดภยั เช่น CCTV สำยด่วนในกำรแจ้งภยั หรอืกำรตัง้จดุตรวจ 
 ในจุดเสี่ยง เป็นต้น 
• ส่งเสริมและฝึกอบรมให้สมำชิกในชุมชนเป็นอำสำสมัครรักษำควำมปลอดภัย เพื่อจะ 
 ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลควำมปลอดภัยให้กับชุมชน
• มีระบบเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่อำจเกิดขึ้น โดยอำจ 
 ประสำนกับหน่วยงำนภำยนอกหรือเครือข่ำยต่ำงๆ 
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กิจกรรมและแนวทางการน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

• วิเครำะห์ศักยภำพของเมืองด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ โดยพิจำรณำทุนภำยในท้องถิ่น 
 และปัจจัยภำยนอกอย่ำงรอบด้ำน
• ส่งเสริมให้ประชำชนรวมกลุ่มอำชีพเพื่อกำรพึ่งตนเอง โดยพัฒนำศักยภำพกำรผลิต 
 สนับสนุนช่องทำงกำรตลำดให้กับกลุ่มอำชีพต่ำงๆ
• จัดอบรมให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำวิสำหกิจชุมชน โดยเน้นกำรใช้วัตถุดิบและกำรจ้ำงงำน 
 ในท้องถิ่น
• ตั้งศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและมีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย

ตัวชี้วัดที่	๗	

กำรน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรประกอบอำชีพ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทำงกำรด�ำรงอยู ่และปฏิบัติตนของ
ประชำชนทุกระดับ ให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง เพื่อให้เกิดควำมสมดุล 
และพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ส�ำหรับกำรน�ำหลักเศรษฐกิจ 
พอเพยีงน�ำมำปรบัในกำรประกอบอำชพีและกำรพฒันำเศรษฐให้มคีวำมมัน่คง 
มีรำยได้เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันในอนำคตนั้น  เป็นกระบวนกำรคิดและ
วำงแผนด้วยกำรใช้ข้อมูลและควำมรู้ วิเครำะห์ควำมเป็นเหตุเป็นผลก่อน 
กำรลงทุนหรือด�ำเนินกิจกำรใดๆ

������.indd   22 4/12/16   1:36 AM



23

คนมีสุข มีองค์ประกอบย่อยต่ำงๆ ดังนี้

 • คนมีสุขภำพดี
 • คนทุกวัยได้รับกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยและเท่ำเทียม
 • คนทุกกลุ่มได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม
 • ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
 • ครอบครัวมีควำมอบอุ่นและชุมชนมีควำมเอื้ออำทร
 • ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม
 • เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับ
  กำรพิทักษ์สิทธิ
 • ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรสืบสำน 
  ให้ด�ำรงไว้

คนมีสุข

คนมีสุข	 เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส�าคัญของเทศบาลน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน	 โดยเป็นทั้งประเด็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม	และเป็น	
เป้าหมายในการพฒันาทีมุ่ง่หวงัให้เกดิขึน้	ซีง่ครอบคลมุการให้บรกิาร
สาธารณะด้านสุขภาพ	การศึกษา	และการจัดสวัสดิการ	นอกจากนี้	
ยังให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
ชุมชน	การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	 และการมีส่วนร่วมใน	
การพัฒนาด้านต่างๆ	 เพื่อให้คนมีสุขภาวะและมีความเป็นอยู่ที่ดีใน
สังคมแห่งความเอื้ออาทร

ตัวชี้วัด

คนมีสุข
มี ๙ ตัวชี้วัด
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กิจกรรมและแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

•  ป้องกนัและควบคมุโรค โดยกำรให้ควำมรูเ้กีย่วกบักำรดแูลสขุภำพและป้องกนัโรคด้วย 
 ตนเอง ซึ่งเป็นแนวทำงที่ดีที่สุด เพรำะเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำน้อยที่สุด 
• ส่งเสริมสุขภาพ โดยพัฒนำลำนกีฬำเพื่อเป็นสถำนที่ในกำรออกก�ำลังกำย ส่งเสริม 
 สุขภำพแม่และเด็ก ส่งเสริมกำรบริโภคที่เหมำะสม หรือกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ดี 
 เพื่อช่วยส่งเสริมให้คนมีสุขภำพที่ดี
• รักษาโรคเบื้องต้น เน้นกำรรักษำเพื่อลดอำกำร และลดกำรแพร่ของโรค รวมถึงพัฒนำ 
 ระบบกำรส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ำรับกำรรักษำเฉพำะทำงต่อไป
• ฟื้นฟูสภาพ เป็นกำรดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระหวำ่งกำรพักฟื้น เพื่อฟื้นฟูทั้งสุขภำพกำย 
 และสุขภำพจิตใจให้ผู้ป่วยกลับมำแข็งแรง

ตัวชี้วัดที่	๘	

กำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดีของคนในเมือง

สุขภำพที่ดีเป็นภำวะแห่งควำมสมบูรณ์ของร่ำงกำย จิตใจ และกำรด�ำรงชีวิต
อยู่ในสังคม โดยอยู่บนพื้นฐำนของคุณธรรมและกำรใช้สติปัญญำ ประกอบ
ด้วย สุขภำพกำย คือ ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำงกำยสำมำรถท�ำงำนได้ตำม
ปกติ และมีควำมสัมพันธ์กับทุกส่วนเป็นอย่ำงดี สุขภำพใจ คือ สภำพของ
จิตใจที่สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ มีจิตใจเบิกบำน มิให้เกิดควำมคับข้องใจ 
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ กำรดูแลให้คนมีสุขภำพที่ดี
ควรด�ำเนนิกำรให้ครอบคลมุทัง้กำรป้องกนัและควบคมุโรค เพือ่ลดควำมเสีย่ง
ในกำรเกิดโรค กำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สุขภำพกำย
และสุขภำพใจ กำรรักษำโรคด้วยวิธีที่ได้ผลที่ดีและปลอดภัย และกำรฟื้นฟู
สภำพเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมำมีสภำพใกล้เคียงปกติที่สุด
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ตัวชี้วัดที่	๙	

กำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยผู้บริโภค

กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรและกำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค ส่งผลให้เกิด
กำรขยำยกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพื่อสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้น โดย 
มีผู ้ประกอบกำรบำงรำยใช้กลยุทธ ์ทำงกำรตลำดที่ ไม ่เป ็นธรรมต่อ 
ผู้บริโภค รวมถึงมีกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ไม่ได้มำตรฐำน จึงต้องมี
มำตรกำรคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอำรัดเอำเปรียบ และมีควำมปลอดภัย 
ในกำรบริโภคสินค้ำและบริกำร ทั้งนี้ ประชำชนทั่วไปในฐำนะผู้บริโภค 
จะได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย ในกำรรับรู้ข่ำวสำร สรรพคุณเกี่ยวกับ
สินค้ำหรือบริกำรที่ถูกต้องและเพียงพอ มีอิสระในกำรเลือกซื้อสินค้ำหรือ
บริกำรที่มีคุณภำพและปลอดภัย หำกเกิดผลกระทบและควำมเสียหำยจะมี
สิทธิได้รับกำรพิจำรณำและชดเชย

กิจกรรมและแนวทางการคุ้มครองสุขภาพอนามัยผู้บริโภค	

• ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่มีควำมปลอดภัย 
 เช่น กำรอ่ำนฉลำกสินค้ำ กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริโภคอย่ำงปลอดภัย เป็นต้น
• ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสินค้ำและบริกำรที่ส่งผลต่อสุขภำพอนำมัยผู้บริโภค เช่น 
 กำรร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรตรวจสอบสำรอันตรำยปนเปื้อนในอำหำรหรือ 
 ของเล่นเด็ก เป็นต้น
• เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยจำกกำรบริโภคสินค้ำ และมีช่องทำงแจ้งเหตุ
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กิจกรรมและแนวทางการส่งเสริมการศึกษา

• ส่งเสรมิกำรศกึษำโรงเรยีนในสงักดัให้สำมำรถจดักำรเรยีนรูไ้ด้อย่ำงมคีณุภำพ โดยกำร 
 พัฒนำหลักสูตร พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
• สนบัสนนุกำรศกึษำให้กบัโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ที ่ส�ำหรบัเทศบำลทีไ่ม่มโีรงเรยีนในสงักดั 
 เช่น กำรสนบัสนนุอปุกรณ์กฬีำ หรอือปุกรณ์กำรเรยีนกำรสอน หรอืกำรเป็นอำจำรย์พเิศษ 
 เพือ่ให้ควำมรูใ้นเรือ่งกำรจดักำรสิง่แวดล้อม หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัภำรกจิของเทศบำล
• ส่งเสรมิกำรศกึษำตำมอธัยำศยั โดยกำรจดัตัง้ศนูย์กำรเรยีนรูต้ำมอธัยำศยั เช่น พพิธิภณัฑ์ 
  ศูนย์วิทยำศำสตร์ กำรเรียนรู้จำกพื้นที่ธรรมชำติและประวัติศำสตร์ กำรเรียนรู้จำกสื่อ 
 ต่ำงๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภำพยนตร์ เครื่องเล่นทำงกำรศึกษำ อินเตอร์เน็ต เรียนรู้ 
 จำกห้องสมุด เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่	๑๐	

กำรส่งเสริมกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำยและเท่ำเทียม

กำรศึกษำเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิด ควำมประพฤติ ทัศนคติ คำ่นิยม
และคณุธรรมของบคุคล ซึง่สำมำรถท�ำได้หลำกหลำยรปูแบบ ได้แก่ กำรศกึษำ
ในระบบโรงเรียน นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย โดยค�ำนึงถึงคนทุก
กลุม่ให้ได้รบักำรศกึษำอย่ำงเท่ำเทยีมและทัว่ถงึ เทศบำลทีผ่่ำนเกณฑ์ประเมนิ
ควำมพร้อมในกำรจดักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน สำมำรถก�ำหนดนโยบำย แผน และ
มำตรกำรกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รวมทั้งพิจำรณำกำรจัดสรรทรัพยำกรที่
ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่ ทั้งระดับกำรศึกษำก่อนวัยเรียนและกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริม
กำรพฒันำหลกัสตูร คร ูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ เป็นต้น หำกเทศบำลไม่มี
โรงเรียนในสังกัด ก็สำมำรถสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้มีกำรจัดกำร 
เรียนรู ้อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ซึ่งอำศัย 
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์จำกบคุคล สภำพแวดล้อม สือ่ หรอืแหล่งควำมรูอ้ืน่ๆ 
ทั้งนี้กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ควรค�ำนึงถึงสถำนกำรณ์ในท้องถิ่นและกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
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ตัวชี้วัดที่	๑๑	

กำรจัดสวัสดิกำรส�ำหรับคนทุกกลุ่ม

กำรจดัสวสัดกิำรสงัคมเป็นกำรจดัระบบในกำรบรกิำรทำงสงัคม ซึง่เกีย่วข้อง
กับกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ และกำรส่งเสริมควำมมั่นคง 
ทำงสงัคม เพือ่ตอบสนองควำมจ�ำเป็นขัน้พืน้ฐำนของประชำชน ให้มคีณุภำพ
ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่ำงทั่วถึง เหมำะสม และเป็นธรรม รวมถึงเป็นไป
ตำมมำตรฐำน โดยมุ่งหวังให้ประชำชนทุกคนอยู่ดีกินดี ซึ่งเทศบำลสำมำรถ
ด�ำเนินกำรจัดสวัสดิกำรส�ำหรับประชำชนทุกกลุ่มอย่ำงทั่วถึงตำมอ�ำนำจ
หน้ำทีข่องเทศบำล ทีน่อกเหนอืจำกกำรจ่ำยเบีย้ยงัชพี โดยอำจอยู่ในรปูของ
สิ่งของ เงิน น�้ำใจ และกำรช่วยเหลือเกื้อกูล

กิจกรรมและแนวทางการจัดสวัสดิการ	

• จัดสวัสดิกำรให้ครอบคลุมทั้งเด็กและเยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส  
 เช่น กำรรับขวัญเด็กแรกเกิด กำรสนับสนุนกิจกรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน กำรจัด 
 บริกำรพิเศษในกำรตรวจเต้ำนม หรือมะเร็งปำกมดลูก กำรสนับสนุนอุปกรณ์ใน 
 กำรด�ำรงชีวิตแก่ผู้พิกำร เป็นต้น
• จัดสวัสดิกำรครอบคลุมทั้งด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย กำรท�ำงำน ที่อยู่อำศัย  
 กำรมรีำยได้ กจิกรรมนนัทนำกำร กระบวนกำรยตุธิรรม และกำรบรกิำรทำงสงัคม เช่น  
 กำรริเริ่มในกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรในรูปแบบต่ำงๆ เป็นต้น
• เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในทุกระดับ
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กิจกรรมและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

• ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติดแก่กลุ่มเป้ำหมำย 
• ส่งเสริมให้ลด ละ เลิก ส�ำหรับผู้ติดยำเสพติดหรือผู้ติดอบำยมุข พร้อมมำตรกำรเฝ้ำ 
 ระวังอย่ำงจริงจัง
• สนับสนุนให้ผู้ติดยำเสพติดได้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ และฟื้นฟูทั้งภำวะร่ำงกำย
 และจิตใจ

ตัวชี้วัดที่	๑๒	

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข

ปัญหำยำเสพติดและอบำยมุข นับเป็นปัญหำที่มีควำมส�ำคัญ หำกในเขต
เทศบำลมกีำรแพร่ระบำดของยำเสพตดิหรอืมผีูท้ีลุ่ม่หลงในอบำยมขุ อำจเป็น
ภัยคุกคำมต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ถึงแม้เทศบำลไม่มีภำรกิจ
โดยตรง แต่ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำร 
แพร่ระบำดของยำเสพติดและอบำยมุขในพื้นที่ โดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัดที่	๑๓	

กำรส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ของสมำชกิในครอบครวั	ควำมสำมคัคี	
และเอื้ออำทรระหว่ำงคนในชุมชน

ครอบครวัและชมุชน เป็นหน่วยทีเ่ลก็และเป็นพืน้ฐำนของสงัคม หำกสมำชกิ
ในครอบครัวมีควำมรัก ควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้ครอบครัว 
มีควำมสุข ชุมชนมีควำมร่มเย็น แต่หำกมีควำมขัดแย้งและควำมไม่เข้ำใจ
กัน ก็จะก่อให้เกิดบรรยำกำศที่ไม่เอื้อต่อกำรใช้ชีวิตหรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน 
รวมถึงอำจส่งผลให้เด็กมีควำมก้ำวร้ำว และไม่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับบุคคล
อื่น กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน 
เป็นกำรเปิดโอกำสให้สมำชิกในชุมชนได้มำร่วมกันท�ำกิจกรรม เพื่อเสริม
สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมปรองดอง ควำมเอื้อเฟื้อมีน�้ำใจให้แก่กัน และ 
กำรมีส่วนร่วมของคนในครอบครัวและชุมชนมำกขึ้น

กิจกรรมและแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและในชุมชน

• จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัว เช่น ค่ำยครอบครัว ค่ำย 
 สำมวัย (เด็ก-ผู้ใหญ่-ผู้สูงอำยุ) กิจกรรม Walk rally เป็นต้น
• จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชน เช่น กีฬำ 
 ชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น
• จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิให้เกดิควำมเอือ้อำทรระหว่ำงคนในชมุชน ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกำส 
 ในชุมชน
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กจิกรรมและแนวทางการส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม

• ส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมซึ่งสะท้อนวิถีของเมืองและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ 
 เมอืง ซึง่เป็นกจิกรรมทีเ่กดิจำกควำมต้องกำรของคนในชมุชนและสงัคม กำรมส่ีวนร่วม 
 ในกำรวำงแผนและด�ำเนินกำร
• จัดกิจกรรมในพื้นที่สำธำรณะที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน
• ด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงสม�่ำเสมอ มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองต่อควำมสนใจของ 
 กลุม่คนทกุเพศทกุวยั ได้แก่ ถนนคนเดนิ ลำนวฒันธรรม สปัดำห์ศลิปะ เทศกำลดอกไม้ 
 งำม ดนตรีในสวน ลำนกิจกรรมเยำวชน เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่	๑๔	

กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมเพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม

กิจกรรมทำงสังคมเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้กลุ่มคนในสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วม 
โดยควำมสมัครใจ สร้ำงควำมเพลิดเพลิน ควำมมีชีวิตชีวำ เกิดประโยชน ์
ต่อสังคม ช่วยสร้ำงสังคมให้มีควำมสุข ก่อให้เกิดพลังควำมคิดสร้ำงสรรค์  
กำรเรียนรู้ร่วมกัน และกำรพบปะสังสรรค์ในด้ำนบวก โดยจะส่งผลดีต่อ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และควำมเป็นอยู่ของเมือง 
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ตัวชี้วัดที่	๑๕	

กำรพิทักษ์สิทธิของเยำวชน	สตรี	ผู้สูงอำยุ	ผู้พิกำร	
และผู้ด้อยโอกำส

ชีวิตคนเรำตั้งแต่เกิดจนตำยมีสิทธิในกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงเท่ำเทียมและ 
มีควำมสุข โดยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เข้ำร่วมกิจกรรมของสังคม  
มีสิทธิที่จะได้รับบริกำรด้ำนต่ำงๆ จำกรัฐ ฯลฯ นอกจำกนั้น ยังมีสิทธิ 
ได้รับควำมคุ้มครองให้มีควำมปลอดภัยในกำรด�ำรงชีวิต เทศบำลควรให ้
ควำมส�ำคัญกับสิทธิที่แต่ละคนพึงมี เพื่อตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นและ 
ควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน แก้ไขปัญหำของคนทุกกลุ่ม  

กจิกรรมและแนวทางการพทิกัษ์สทิธขิองเยาวชน	สตร	ีผูส้งูอาย	ุผูพ้กิาร	
และด้อยโอกาส

• ส�ำรวจภัยคุกคำม และศักยภำพของเยำวชน สตรี ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้สูงอำย ุ
 ในพื้นที่ 
• ดูแลและพิทักษ์สิทธิของเยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร หรือผู้ด้อยโอกำส 
• คุ้มครองเด็กและสตรีให้พ้นจำกกำรละเมิดทำงเพศ 
• ให้โอกำสทำงกำรศึกษำแก่เด็กเร่ร่อนและเด็กไร้สัญชำติ 
• ให้ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ด้อยโอกำสได้มีที่อยู่อำศัย 
• ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ให้อำศัยอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
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กจิกรรมและแนวทางการอนรุกัษ์ประเพณ	ีวฒันธรรม	และภมูปัิญญาท้องถิน่

• ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมข้อมูลประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
• ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำใจและเห็นคุณค่ำประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
• จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษำ และสืบสำนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ 
 ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง และโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เช่น อนุรักษ์ย่ำนเก่ำหรือ 
 ชุมชนเก่ำ อนุรักษ์เพลงพื้นบ้ำน จัดงำนสืบสำนประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
• สร้ำงอัตลักษณ์เพื่อควำมภำคภูมิใจและควำมรักท้องถิ่นให้แก่ประชำชน ท�ำให้มีควำม 
 โดดเด่นเป็นที่รู ้จักของบุคคลภำยนอกจะส่งผลดีต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 ของเมือง

ตัวชี้วัดที่	๑๖	

กำรอนุรักษ์ประเพณี	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญำท้องถิ่น

ประเพณีเป็นควำมประพฤติที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและปฏิบัติ 
สืบต่อกันมำ จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อไปได้ประพฤติปฏิบัติตำม ส่วน
วัฒนธรรมเป็นวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของสังคม หรือเป็นแบบแผนกำรประพฤติ
และกำรแสดงออกซึ่งควำมรู้สึกนึกคิดในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกในสังคม
เดียวกันสำมำรถเข้ำใจ ยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำ
คณุภำพชวีติ นอกจำกนีย้งัมภีมูปัิญญำท้องถิน่ซึง่เป็นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์
ทีช่ำวบ้ำนคดิและน�ำมำใช้ในกำรด�ำรงชวีติและแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมกบั
ยคุสมยั ทัง้ประเพณ ีวฒันธรรม และภมูปัิญญำท้องถิน่ล้วนแสดงถงึเอกลกัษณ์
ของสงัคม และเป็นสิง่ทีท่�ำให้รูส้กึรกัและผกูพนักนั มคีวำมส�ำคญัและมคีณุค่ำ
ที่ต้องร่วมกับสืบสำนให้คงอยู่คู่กับสังคมต่อไป
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน มีองค์ประกอบย่อยต่ำงๆ ดังนี้

 • ของเสียหรือมลพิษถูกจัดกำรอย่ำงถูกต้องและ
  เหมำะสม
 • พืน้ทีส่เีขยีวและภมูทิศัน์เมอืงได้รบักำรดแูลรกัษำอย่ำง 
  เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
 • ประชำชนมีวิถีกำรใช้ชีวิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับ 
  สิ่งแวดล้อม

สิง่แวดล้อมยัง่ยนื

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	 เป็นองค์ประกอบของเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน		
ทีมุ่ง่ให้มกีารดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างสมดลุ	
ควบคู ่ไปกับการผลิต	การบริโภค	 และการบริการที่เป็นมิตรกับ	
สิ่งแวดล้อม	มีการใช้พลังงานและน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ	มีกระบวน	
การจัดการของเสียและมลพิษต่างๆ	อย่างเหมาะสม	และสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการด�ารงชีวิต	ไม่ว่าการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เกิด
การใช้ประโยชน์ต่อคนเมือง	การปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม
และสอดคล้องกับสภาพเมือง	ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัด

สิ่งแวดล้อม
ยัั่งยืน

มี ๗ ตัวชี้วัด
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กิจกรรมและแนวทางการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ	
ความหลากหลายทางชวีภาพ	

• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติหรือควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
• ป้องกัน ฟื้นฟู และบ�ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ดิน น�้ำ ป่ำไม้ ชำยฝั่ง พื้นที่ 
 ชุ่มน�้ำ เป็นต้น 
• อนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ เช่น อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์  
 ส�ำรวจพืชสมุนไพร เป็นต้น
• ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ หรือร่วมเป็น 
 เครือข่ำยกับพื้นที่อื่นๆ 
• พฒันำแหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นต้นแบบในกำรป้องกนั ฟ้ืนฟ ูอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ 
 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

ตัวชี้วัดที่	๑๗	

กำรดูแลรักษำและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี

ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมีคุณค่ำและประโยชน์
นำนับประกำร จ�ำเป็นต้องอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงชำญฉลำดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีควำมยั่งยืน โดยกำรบ�ำรุงรักษำให้มีควำมสมบูรณ์ 
ควบคมุ ป้องกนัไม่ให้เกดิกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมำะสมและมำกเกนิขดีควำม
สำมำรถในกำรฟื้นตัวของทรัพยำกรธรรมชำติ ทั้งนี้ เทศบำลมีบทบำทส�ำคัญ
ในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในเขตพืน้ที่
ตนเอง หรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงำนทั้งในและนอกเขตพื้นที่  
เพื่อประโยชน์หรือลดผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของประชำชน
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ตัวชี้วัดที่	๑๘	

กำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชนอย่ำงครบวงจรและเหมำะสม

ขยะมูลฝอยชุมชน แบ่งออกเป็น ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และ
ขยะอันตรำย หำกไม่มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยประเภทต่ำงๆ ที่เหมำะสม จะ
สร้ำงผลกระทบต่อสุขภำพ ทัศนียภำพ และส่งผลต่อเศรษฐกิจ กำรจัดกำร
ขยะมูลฝอย ควรมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมและครบวงจร ตั้งแต่ต้นทำงถึง
ปลำยทำง เริ่มจำกกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยและคัดแยกจำกต้นทำง 
นอกจำกนี้ต้องมีกำรรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ซึ่งเป็นกำรจัดกำรระหว่ำงทำงก่อนที่จะน�ำขยะมูลฝอยไปก�ำจัด โดยรวบรวม
และเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทต่ำงๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่ด้วยวิธีกำรที ่
เหมำะสม และขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรจัดกำรขยะมูลฝอยปลำยทำงด้วย 
กำรก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงถูกต้อง 

กจิกรรมและแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน

• ลดปรมิำณขยะมลูฝอยและคดัแยกจำกต้นทำง เช่น รณรงค์ให้ประชำชนลดขยะมลูฝอย 
 โดยกำรใช้ซ�้ำ เลือกบริโภคสินค้ำหรือบริกำรที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยน้อยที่สุด รวมถึง 
 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและด�ำเนินกำรคัดแยก 
• รวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นกำรจัดกำรระหว่ำงทำง 
 ก่อนทีจ่ะน�ำขยะมลูฝอยไปก�ำจดั โดยรวบรวมและเกบ็ขนขยะมลูฝอยประเภทต่ำงๆ ให้ 
 ครอบคลุมพื้นที่ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เช่น กิจกรรมนัดทิ้งนัดเก็บ กำรรวบรวมขยะ 
 อันตรำยเพื่อส่งไปก�ำจัดด้วยวิธีเฉพำะ เป็นต้น
• จัดกำรขยะมูลฝอยปลำยทำงด้วยกำรก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงถูกต้อง เช่น กำรฝังกลบ 
 อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล กำรเผำที่มีระบบก�ำจัดมลพิษ กำรแปรรูปเพื่อผลิตพลังงำน  
 รวมถึงกำรก�ำจัดแบบยอมรับได้ในรูปแบบต่ำงๆ ไม่ว่ำกำรเทกองแบบควบคุม เตำเผำ 
 ขนำดเล็กที่มีระบบก�ำจัดอำกำศเสีย
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กจิกรรมและแนวทางการจดัการน�า้เสยี	มลพษิทางอากาศ	และอืน่ๆ	

• ด�ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน�้ำเสีย เช่น บังคับใช้เทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
 ส่งเสรมิกำรบ�ำบดัน�ำ้เสยีจำกครวัเรอืน บ�ำบดัน�ำ้เสยีอย่ำงเหมำะสมผ่ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีรวม 
  น�ำน�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดกลับมำใช้ใหม่ กำรตรวจวัดคุณภำพแหล่งน�้ำธรรมชำติ เป็นต้น 
• ป้องกัน ควบคุม และติดตำมเฝ้ำระวังมลพิษทำงอำกำศ และมลพิษอื่นๆ เช่น กำรตรวจวัด 
 คณุภำพน�ำ้ คณุภำพอำกำศ กำรให้ข้อมลูคณุภำพสิง่แวดล้อมแก่ประชำชนในรปูแบบต่ำงๆ  
 กำรสร้ำงควำมร่วมมอืและควำมเข้ำใจกบัสถำนประกอบกำร กำรควบคมุกำรเผำในทีโ่ล่ง เป็นต้น 
• ส่งเสริมควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรมลพิษ 
 ต่ำงๆ เน้นกำรเฝ้ำระวังและป้องกันล่วงหน้ำ โดยหำกมีแหล่งก�ำเนิดมลพิษในเขตพื้นที่จะ 
 ต้องควบคุมและบ�ำบัดมลพิษให้อยู่ในค่ำมำตรฐำนที่ก�ำหนด 

ตัวชี้วัดที่	๑๙	

กำรจดักำรน�ำ้เสยี	หรอืมลพษิทำงอำกำศ	หรอืมลพษิอืน่ 	ๆอย่ำงเหมำะสม

น�้ำเสียจำกชุมชนเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่ำงๆ และระบำยน�้ำทิ้งลงสู่ท่อ 
ระบำยน�้ำ หรือแหล่งน�้ำธรรมชำติ หำกไม่มีกำรบ�ำบัดอำจจะส่งผลกระทบต่อสภำพ
แวดล้อมและสขุอนำมยัของประชำชน จงึควรมกีำรพจิำรณำจดักำรน�ำ้เสยีอย่ำงเหมำะสม 
เช่น ส่งเสริมกำรบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นต้น เพื่อเป็นกำรช่วยลดควำมสกปรกของน�้ำเสียและ 
ยังเป็นกำรลดภำระในกำรบ�ำบัดน�้ำเสียรวม กำรบ�ำบัดน�้ำเสียขั้นสุดท้ำย ซึ่งเทศบำลควร
เลือกวิธีที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์น�้ำเสียและศักยภำพในกำรด�ำเนินงำน

มลพษิอากาศ เป็นภำวะอำกำศทีม่สีำรเจอืปนอยูใ่นระดบัทีม่ำกกว่ำระดบัปกตเิป็นเวลำนำน 
พอทีจ่ะท�ำให้เกดิอนัตรำยแก่มนษุย์ สตัว์ พชื หรอืทรพัย์สนิต่ำงๆ อำจเกดิขึน้ตำมธรรมชำต ิ
เช่น ฝุ่นละอองจำกลมพำยุ ไฟไหม้ป่ำ หรือเกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ เช่น มลพิษ
จำกท่อไอเสยีของรถยนต์ โรงงำนอตุสำหกรรม ขบวนกำรผลติจำกกจิกรรมด้ำนกำรเกษตร 
กำรระเหยของก๊ำซบำงชนดิจำกขยะมลูฝอยและของเสยี หรอืกำรเผำในที่โล่ง เป็นต้น

ส่วนมลพษิอืน่ๆ เป็นของเสยี วตัถอุนัตรำย รวมทัง้กำกตะกอนหรอืสิง่ตกค้ำงจำกของเสีย 
หรือวัตถุอันตรำยที่ถูกปล่อยทิ้งจำกแหล่งก�ำเนิด ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อมหรือภำวะที่เป็นภัยอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนได้ รวมถึงรังสี 
ควำมร้อน แสง เสียง กลิ่น ควำมสั่นสะเทือน หรือเหตุร�ำคำญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อย
ออกจำกแหล่งก�ำเนิดมลพิษด้วย 
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ตัวชี้วัดที่	๒๐	

กำรพฒันำพืน้ท่ีสเีขยีวให้เกดิประโยชน์ต่อกำรด�ำรงชวีติ

พื้นที่สีเขียว หมำยถึง พื้นที่ธรรมชำติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้ำงขึ้นหรือก�ำหนด
ขึ้นในชุมชนเมืองที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เกิดสภำพแวดล้อมที่ดี สวยงำม ร่มเย็น น่ำอยู่ เพื่อกำรใช้
ประโยชน์ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมแก่กำรยกระดบัคณุภำพชวีติของประชำกร
ในเมอืง และนกัท่องเทีย่ว โดยพืน้ทีส่เีขยีวควรเป็นพืน้ทีส่ำธำรณะทีป่ระชำชน
เข้ำถึงได้ ใช้บริกำรได้ เช่น สวนสำธำรณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศำสตร์ 
หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พื้นที่บ�ำบัด 
น�้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพื่อควบคุมน�้ำท่วม นอกจำกนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็น 
ริว้ยำวตำมแนวสำธำรณปูกำรต่ำงๆ เช่น พืน้ทีต่ำมแนวถนน เกำะกลำงถนน 
พื้นที่สีเขียวในสถำบันต่ำงๆ

กจิกรรมและแนวทางการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีว

• ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำและดูแลรักษำพื้นที่สีเขียว
• รณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรนันทนำกำร เพื่อกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์
 ในรูปแบบต่ำงๆ 
• ปรบัปรงุ ดแูลรกัษำพืน้ทีส่เีขยีวทีม่อียูเ่ดมิ เพือ่ให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์อย่ำงทัว่ถงึ  
 อันส่งผลดีต่อกำรด�ำรงชีวิต เกิดภูมิทัศน์ที่ดี มีควำมร่มรื่น และน่ำอยู่ 
• ส่งเสริมให้ภำคเอกชนเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตนเอง
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กจิกรรมและแนวทางการปรบัภมูทิศัน์เมอืง

• ให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับนโยบำยและแผนงำนอย่ำงชัดเจน 
• บังคับใช้กฎหมำยที่เป็นกลไกของรัฐเพื่ออนุรักษ์และพัฒนำสภำพภูมิทัศน์เมือง  
 เพื่อให้เมืองมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงำม และมีควำมน่ำอยู่ 
• ปรับภูมิทัศน์เมืองอย่ำงมีส่วนร่วม ตั้งแต่กำรวำงแผน ด�ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุง 
 ภูมิทัศน์เมือง 
• ดูแลรักษำภูมิทัศน์เมืองให้มีควำมสวยงำมและสอดคล้องกับสภำพเมือง 

ตัวชี้วัดที่	๒๑	

กำรปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีควำมสวยงำมและสอดคล้องกับ	
สภำพเมือง

ภูมิทัศน์เมืองเป็นองค์รวมของสภำพทำงธรรมชำติ ซึ่งควรมีกำรดูแลและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมในแต่ละพื้นที่ ควำมสอดคล้อง
กับวิถีชีวิต และกำรใช้ประโยชน์ของคนในเมือง เพื่อให้เมืองเกิดควำมร่มรื่น 
สวยงำม มีควำมโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ นอกจำกนี้ควรป้องกันผลกระทบ
จำกกำรพัฒนำ โดยเฉพำะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จะมีต่อภูมิทัศน์เมือง เพื่อ
ไม่ให้เอกลักษณ์เฉพำะของเมืองต้องสูญเสียไป รวมถึงเพื่อไม่ให้เกิดกำร
ท�ำลำยบรรยำกำศกำรรบัรูท้ำงสนุทรยีภำพทีส่่งผลกระทบต่อภมูทิศัน์เมอืงด้วย
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ตัวชี้วัดที่	๒๒	

กำรส่งเสริมกำรผลิต	กำรบริโภค	หรือกำรบริกำรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

กำรผลิต กำรบริโภค หรือกำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกำรปรับ
พฤติกรรมของทุกภำคส่วน เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี โดยค�ำนึงถึงกำร
ผลิตที่สะอำด และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ กำรเลือกใช้
สินค้ำที่มีฉลำกสิ่งแวดล้อม และกำรจัดกำรของเสีย (3Rs และกำรก�ำจัด 
อย่ำงเหมำะสม) ทั้งนี้เพื่อกำรรักษำทรัพยำกรให้สำมำรถใช้ในกำรผลิต  
กำรบริโภค และกำรบริกำรอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต รวมถึงเป็นกำรลด 
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศและปัญหำภำวะโลกร้อนในปัจจุบัน

กจิกรรมและแนวทางการส่งเสรมิการผลติ	บรโิภค	หรอืการบรกิารทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดล้อม

• ส่งเสริมให้ชุมชน โรงเรียน เกษตรกรท�ำเกษตรอินทรีย์ ลดใช้สำรเคมีในกำรปลูกพืช  
 ส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ
• เลอืกซือ้ เลอืกใช้สนิค้ำทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หรอืรบับรกิำรจำกโรงแรม ภตัตำคำร 
 หรือห้ำงร้ำนที่ให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน จัดตลำดนัดสีเขียว 
• ส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรต่ำงๆ เข้ำร่วมโครงกำรส�ำนักงำนสีเขียว 
 จัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียว หรือจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กจิกรรมและแนวทางส่งเสรมิการใช้พลงังานและน�า้อย่างมปีระสทิธภิาพ

• ให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้พลังงำน กำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
• ส่งเสรมิกำรใช้พลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น รณรงค์ประหยดัไฟฟ้ำและน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
• ส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้ำ 
• ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน 
• ส่งเสรมิให้มกีำรดแูล ตรวจสอบอปุกรณ์ใช้น�ำ้อย่ำงสม�ำ่เสมอและซ่อมแซมทนัทเีมือ่ช�ำรดุ 
• ส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์ประหยัดน�้ำ และกำรน�ำน�้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดกลับมำใช้ 
 ประโยชน์
 

ตัวชี้วัดที่	๒๓	

กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนและน�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

พลงังำนเป็นทรพัยำกรทีเ่กดิขึน้เองตำมธรรมชำต ิแบ่งเป็น พลงังำนสิน้เปลอืง 
ซึง่ไม่สำมำรถสร้ำงขึน้มำใหม่หรอืหำมำทดแทนได้ทนัควำมต้องกำร เช่น ก๊ำซ
ธรรมชำติ น�้ำมันดิบ ถ่ำนหิน และพลังงำนหมุนเวียน ซึ่งน�ำมำใช้ได้ไม่ม ี
วันหมด สำมำรถสร้ำงทดแทนได้ในช่วงเวลำสั้นๆ เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ 
พลังงำนลม พลังงำนน�้ำ เป็นต้น ทุกวันนี้ ทั่วโลกประสบปัญหำวิกฤติด้ำน
พลังงำน จึงหันมำให้ควำมส�ำคัญกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำน
ทดแทน ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้โดยรณรงค์ประหยัดไฟฟ้ำและน�้ำมัน 
เชื้อเพลิง ส่งเสริมกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำประหยัดพลังงำน หรือใช้พลังงำน
ทดแทนที่มีศักยภำพในท้องถิ่น เป็นต้น

ส่วนน�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
ทั้งในภำคเกษตร อุตสำหกรรม ครัวเรือน ปัจจุบันหลำยพื้นที่ในโลกก�ำลัง 
จะประสบปัญหำควำมไม่สมดลุของปรมิำณน�ำ้ทีม่กีบัปรมิำณควำมต้องกำรใช้
น�้ำที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน�้ำ จึงควร
ส่งเสริมกำรใช้น�้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพเช่นกัน 
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เทศบำลแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
มีองค์ประกอบย่อยต่ำงๆ ดังนี้

 • วิสัยทัศน์และแผนงำนที่ชัดเจน
 • บุคลำกรมีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญ
 • องค์ควำมรู้และระบบกำรท�ำงำนได้รับ
  กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
 • กำรบริหำรจัดกำรที่ดี
 • นวัตกรรมกำรพัฒนำเมือง

เทศบำล
แห่งกำรเรียนรู้
และกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี

การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี	 เป็นองค์ประกอบที่มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งของเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	 โดยเป็นพื้นฐานส�าคัญของการ
ด�าเนินงานพัฒนาทุกๆ	ด้าน	ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาองค์กรให้มี
ความพร้อมและมศีกัยภาพในการด�าเนนิงาน	ทัง้ด้านวสิยัทศัน์และแผนงาน	
ระบบข้อมูล	ศักยภาพบุคลากร	ระบบการท�างาน	รวมถึงบรรยากาศ	
ในการท�างาน	นอกจากนี้	ยังให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการที่ดี		
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	 เกิดความคุ้มค่า	น�าไปสู่การ	
ด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมถึงการคิดริเริ่ม	
และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนา  

๑๐ ตัวชี้วัด
กำรเรียนรู้	และ
กำรบริหำร
จัดกำรที่ดี

๑ ตัวชี้วัด

นวัตกรรม
กำรพัฒนำ

เมือง
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กจิกรรมและแนวทางในการก�าหนดวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์	รวมถงึการแปลงไปสู่
การปฏบิตัิ

• เปิดโอกำสให้บุคลำกร และประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะ 
 ต่อกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ตำมควำมสนใจและควำมถนัด และมีส่วนร่วมในกำร 
 วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น
• จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 
• วำงแนวทำงกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์ไปใช้ในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำสำมปี
• ก�ำหนดโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ของเทศบำล
• แผนยทุธศำสตร์กำรพฒันำและแผนพฒันำสำมปี มกีำรก�ำหนดตวัชีว้ดั และวำงแนวทำง 
 ในกำรวัดผลกำรด�ำเนินกำรได้จริง
• ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ โดยมีกำรรำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ และประกำศให ้
 ประชำชนได้รับทรำบ

ตัวชี้วัดที่	๒๔	

กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์	พร้อมแปลงไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นรูปธรรม

วสิยัทศัน์เป็นจดุหมำยปลำยทำงทีต้่องกำรในอนำคต ทีเ่ชือ่มโยงกบัภำรกจิ ค่ำนยิมและ
ควำมเชื่อเข้ำด้วยกัน กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้น�ำและ
สมำชกิในองค์กร ช่วยท�ำให้เกดิกำรยอมรบัและเข้ำใจร่วมกนั สมำชกิทกุคนรูว่้ำแต่ละ
คนมคีวำมส�ำคญัต่อกำรมุง่ไปสูจ่ดุหมำยปลำยทำง สร้ำงพลงักำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำน 
ให้ไปถงึจดุหมำย กำรก�ำหนดยทุธศำสตร์ทีช่ดัเจน จะช่วยให้รูว่้ำต้องท�ำอะไรและท�ำไป 
ท�ำไม สะท้อนถงึกำรมชีวีติทีม่คีณุภำพ องค์กรทีม่คีณุภำพ และสงัคมทีเ่จรญิก้ำวหน้ำ

ในกำรก�ำหนดวสิยัทศัน์และยทุธศำสตร์กำรด�ำเนนิงำนควรมกีำรทบทวน ปรบัปรงุ และ
เปลี่ยนแปลงทุกๆ ปี ส่งเสริมและเปิดโอกำสให้บุคลำกรระดับต่ำงๆ ประชำชน และ
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมใน
กำรวำงแผนปฎิบัติงำนและร่วมด�ำเนินโครงกำรตำมควำมถนัดและควำมสนใจ ตลอด
จนมีส่วนร่วมในกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน
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ตัวชี้วัดที่	๒๕	

กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญ	
ในงำนที่รับผิดชอบ

บุคลำกรมีควำมส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับองค์กร เนื่องจำกเป็นปัจจัยในกำร
ขับเคลื่อนงำนต่ำงๆ จึงต้องมีกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทั้งในด้ำนควำมรู้ 
ทักษะและควำมช�ำนำญ ตลอดจนให้มีทัศนคติรักและทุ่มเทในงำน เพื่อ
เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน ทั้งนี้ กำรพัฒนำศักยภำพ
บคุลำกรของเทศบำลให้สำมำรถท�ำงำนให้ได้ตำมเป้ำหมำยนัน้ ควรค�ำนงึถงึ
บุคลำกรทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้บริหำร สมำชิกสภำท้องถิ่น ข้ำรำชกำร พนักงำน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้ำงประจ�ำ ให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยกำรจัดท�ำแผน
พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริมกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม ศึกษำดูงำน และกำรสัมมนำ
ทัง้ภำยในและภำยนอก พร้อมจดัให้มกีำรประเมนิผลหลงักำรพฒันำศกัยภำพ
บุคลำกร รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง

กจิกรรมและแนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

• ส�ำรวจข้อมูล สภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของบุคลำกรว่ำต้องกำรเพิ่มทักษะหรือ 
 ควำมรู้ในเรื่องใด
• จัดท�ำยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำบุคลำกร โดยก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในกำรติดตำม 
 ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมยุทธศำสตร์
• ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับควำมต้องกำร และหน้ำที่ควำม 
 รบัผดิชอบ โดยค�ำนงึถงึบคุลำกรทกุสำยงำนและทกุระดบัให้มโีอกำสได้เข้ำรบักำรพฒันำ 
 ศักยภำพอย่ำงเท่ำเทียม
• จัดเวทีถ่ำยทอดควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และสำมำรถ 
 น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
• ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งก่อนและหลังเข้ำรับกำรอบรม ทั้งนี้เพื่อทรำบถึง 
 ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำควำมรู้และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้เข้ำรับกำรอบรม
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กจิกรรมและแนวทางการพฒันาเทศบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้	

• ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภำพของบุคลำกร 
 อยู่เสมอ
• รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในส่วนรำชกำรซึ่งกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำ 
 พัฒนำอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเอง  
 รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
• ถ่ำยทอดควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร โดยกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยน 
 ควำมรู้ หรือจัดท�ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน หรือกำรสรุปข้อมูลจำกกำรประชุม
• สร้ำงแรงจงูใจหรอืกำรยกย่องชมเชยให้บคุลำกรท�ำงำนได้ตำมระเบยีบ หรอืกำรท�ำงำน 
 เป็นทีม
• เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้ำนเทคโนโลยี หรือ 
 กำรปรับโครงสร้ำงงำน หรือสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน
• สรุปและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่ำวจะน�ำมำเพื่อปรังปรุง  
 พัฒนำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ต่อไปในอนำคต

ตัวชี้วัดที่	๒๖	

กำรสร้ำงองค์กรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้

องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีกำรสร้ำงช่องทำงให้เกิดกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ซึ่งกันและกันภำยในระหว่ำงบุคลำกร ควบคู่ไปกับกำรรับควำมรู้ 
จำกภำยนอก เพื่อเอื้อให้เกิดโอกำสในกำรหำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด น�ำไปสู ่
กำรพัฒนำและสร้ำงฐำนควำมรู ้ที่เข้มแข็งขององค์กร ให้พร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น
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ตัวชี้วัดที่	๒๗	

กำรสนบัสนนุให้เกดิสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำน
ที่เอื้อต่อคุณภำพชีวิตที่ดี

สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่ดีและปลอดภัย ย่อมท�ำให้คน
ท�ำงำนมีควำมพึงพอใจ มีแรงจูงใจในกำรท�ำงำน ช่วยให้บุคลำกรรู ้สึก 
ผ่อนคลำย ผูกพันและภูมิใจในสถำนที่ท�ำงำนของตัวเอง ประกำรส�ำคัญ 
คือกำรมีควำมสุขในกำรท�ำงำนและเอื้อให้กำรท�ำงำนมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ 
กำรจดัสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำนควรให้บคุลำกรขององค์กร
ได้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงกำร
ประเมนิควำมพงึพอใจ และกำรน�ำผลกำรประเมนิมำปรบัปรงุสภำพแวดล้อม
และบรรยำกำศในกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น

กจิกรรมและแนวทางการจดัสถานทีท่�างานให้มสีภาพแวดล้อมทีด่ี

• เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสถำนที่ท�ำงำน มีกำรแบ่งกลุ่มกำร 
 ท�ำงำนเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ 
• จดัสภำพแวดล้อมของทีท่�ำงำนให้สะอำด เป็นระเบยีบ ถกูสขุลกัษณะ มคีวำมปลอดภยั  
 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• จัดพื้นที่ใช้งำนอย่ำงชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อกำรปฏิบัติงำน พื้นที่ส�ำหรับจัดเก็บ 
 วัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ส�ำหรับรับประทำนอำหำร เป็นต้น
• ตรวจสอบอุปกรณ์ใช้งำนให้อยู่ในสภำพดีและพร้อมใช้งำนเสมอ 
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กจิกรรมและแนวทางการส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมในการบรหิารและการท�างาน	

• ประกำศนโยบำยคณุธรรม จรยิธรรม และเจตนำรมณ์กำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทจุรติ 
 คอร์รัปชั่น
• จดัท�ำประมวลจรยิธรรม พร้อมก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัหิรอืกจิกรรม หรอืโครงกำร พร้อม 
 ทั้งมีกำรประกำศและเผยแพร่ให้บุคลำกร และประชำชนทรำบโดยทั่วกัน  
• จดัท�ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำร นโยบำยก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี และแผนกำร 
 เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นบทบัญญัต ิ
 เพื่อควบคุมกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
• ส่งเสริมให้บุคลำกรด�ำเนินกำรตำมที่ก�ำหนดในประมวลจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
• แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับควำมประพฤติ 
 ของข้ำรำชกำรและลกูจ้ำงอย่ำงชดัเจน ซึง่หำกเทศบำลมกีำรด�ำเนนิงำนตำมมำตรฐำน 
 คุณธรรม จริยธรรมแล้วย่อมไม่มีเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ดังกล่ำว

ตัวชี้วัดที่	๒๘	

กำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรและบุคลำกรมีคุณธรรม	จริยธรรม		
ในกำรบรหิำรและกำรท�ำงำนตำมมำตรฐำนคณุธรรม	จรยิธรรม	
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบคุลำกรโดยยดึมัน่ควำมถกูต้อง กำรรกัษำควำมซือ่สตัย์ 
กำรรูจ้กัข่มใจตนเอง กำรอดทน อดกลัน้ และอดออม กำรละวำงควำมชัว่และ
กำรทุจริต คุณธรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้จะช่วยสร้ำงคุณภำพชีวิตของคนในสังคม 
ให้ดีขึ้น ท�ำให้สังคมมีเสถียรภำพ ทุกคนสำมำรถอยู่ด้วยกันอย่ำงสงบสุข

ส�ำหรับเทศบำลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก�ำหนดมำตรฐำน
คณุธรรม จรยิธรรมของข้ำรำชกำร พนกังำน และลกูจ้ำง ไว้เป็นหลกักำรและ
แนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องก�ำกับควำมประพฤติของบุคคล จึงต้องส่งเสริมให้
ผู้บริหำรและบุคลำกรเทศบำลท�ำงำนตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวชี้วัดที่	๒๙	

กำรมกีระบวนกำรตอบสนองต่อกำรให้บรกิำร	ขอรบับรกิำร	และ	
จัดกำรข้อร้องเรียนของประชำชนอย่ำงครบถ้วนและเป็นระบบ

เทศบำลมีบทบำทหน้ำที่ในกำรให้บริกำรประชำชน บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้แก่
ประชำชน กำรตอบสนองต่อกำรให้บริกำร หรือกำรขอรับบริกำรของประชำชน 
เช่น กำรประกำศขัน้ตอน และระยะเวลำกำรให้บรกิำรทีช่ดัเจน หรอืกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีในกำรแจ้งกับผู้มำขอรับบริกำรว่ำด�ำเนินกำรอยู่ในขั้นตอนใดและเจ้ำ
หน้ำทีท่่ำนใดเป็นผูร้บัผดิชอบ หรอืกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรยีนอย่ำงครบถ้วน 
โดยมีกำรจัดท�ำบัญชีร้องทุกข์ ร้องเรียน ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
โดยมขีัน้ตอนและระยะเวลำทีช่ดัเจน และมกีำรแจ้งผลควำมคบืหน้ำให้ทรำบตำม
ก�ำหนด ทั้งนี้ต้องให้ควำมเป็นธรรมกับทั้งผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน โดยใช้
หลกัเกณฑ์ ข้อก�ำหนด มำตรกำรทีช่ดัเจนและเป็นทีย่อมรบั และด�ำเนนิกำรด้วย
ควำมเปิดเผย โปร่งใส เสมอภำค

กระบวนกำรตอบสนองต่อกำรให้บริกำร ขอรับบริกำร และจัดกำรข้อร้องเรียน
ของประชำชน จะต้องมีมำตรกำรที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ด�ำเนินกำรด้วย 
ควำมโปร่งใส เปิดเผย และเสมอภำค

กจิกรรมและแนวทางในการพฒันากระบวนการตอบสนองต่อการให้บรกิารฯ

• จัดให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ หรือขอรับบริกำรที่หลำกหลำยและเข้ำถึง 
 ได้โดยง่ำย เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่มีปัญหำเดือดร้อน เช่น เว็บไซต์  
 สำยด่วน แอพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอื เวทปีระชำคม กล่องรบัเรือ่งร้องเรยีน เป็นต้น
• จัดท�ำประกำศขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำรในแต่ละกรณีอย่ำงชัดเจน
• จัดท�ำบัญชีรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน ที่ได้รับแจ้ง
• ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบโดยมีขั้นตอนและระยะเวลำที่ชัดเจน
• แจ้งผลควำมคืบหน้ำให้ผู้ร้องเรียนหรือขอรับบริกำรได้ทรำบควำมคืบหน้ำตำมก�ำหนด
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กจิกรรมและแนวทางการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและผลงานของเทศบาล	

• จดัช่องทำงส�ำหรบัเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรและผลงำนของเทศบำลทีห่ลำกหลำย เพือ่ให้ 
 ประชำชนสำมำรถเข้ำมำสบืค้นข้อมลู เช่น บอร์ดประชำสมัพนัธ์ตำมชมุชนหรอืหมูบ้่ำน  
 สือ่สิง่พมิพ์ วำรสำรประชำสมัพนัธ์ จดหมำยข่ำว รำยงำนประจ�ำปี หรอืรำยงำนผลกำร 
 ด�ำเนินงำนประจ�ำปี หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่  
 เว็บไซต์ หรือกำรพัฒนำระบบ e-auction เป็นต้น
• จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร และสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล โดยมีกำรแต่งตั้ง 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ให้บริกำรอินเตอร์เน็ต wifi ส�ำหรับประชำชนทั่วไป และมีกำร 
 เก็บสถิติผู้มำรับบริกำร
• อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรและประชำชนเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ 
 รำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐

ตัวชี้วัดที่	๓๐	

กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของเทศบำล

ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน ประเมินได้จำกกระบวนกำรท�ำงำนมีกำร 
เปิดเผยตรงไปตรงมำ สร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน มีกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ บุคลำกรและประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและ 
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง มีกระบวนกำรให้บุคลำกรสำมำรถ 
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ทั้งนี้ควำมโปร่งใสจำกกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร 
จะช่วยให้ประชำชนเชื่อใจผู้บริหำรและเทศบำลมำกขึ้น ซึ่งเทศบำลควร 
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และผลงำนของเทศบำลผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ให ้
หลำกหลำยและเข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่ม
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ตัวชี้วัดที่	๓๑	

ควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนนิงำนร่วมกบัหน่วยงำนอืน่

กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนอื่น ทั้งภำยในและภำยนอก ไม่ว่ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรภำคประชำสังคม  
มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยกำรแบ่งปันควำมรู้ 
ประสบกำรณ์ และทรัพยำกร นอกจำกนี้จะต้องมีส่วนในกำรร่วมคิด และร่วม 
ท�ำหรืออุดหนุนงบประมำณ เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำร 
ด�ำเนินงำน รวมถึงกำรขยำยกำรด�ำเนินงำนให้กว้ำงขวำงขึ้น และสำมำรถท�ำให้
งำนในระดับใหญ่ๆ ส�ำเร็จลงได้

กจิกรรมและแนวทางการสร้างความร่วมมอืของเทศบาลกบัหน่วยงานอืน่

• ร่วมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยเฉพำะพื้นที่ที่เชื่อมโยงกัน 
• ส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
• ร่วมวำงแผนและส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
• ร่วมจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
• ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น
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กิจกรรมและแนวทางการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ	

• ออกเทศบัญญัติและได้จัดเก็บค่ำธรรมเนียม ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  
 พ.ศ. ๒๕๓๕
• ใช้เครื่องมือพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้และหำรำยได้ เช่น กำรจัดท�ำแผนที ่
 แม่บท กำรคัดลอกข้อมูลที่ดิน กำรส�ำรวจข้อมูลภำคสนำม กำรน�ำทะเบียนทรัพย์สิน  
 และทะเบียนคุมผู้ช�ำระภำษีไปใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินภำษี กำรปรับปรุงข้อมูล 
 ทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภำษี เป็นต้น
• ประชำสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บภำษีให้ประชำชนทรำบ ผ่ำนเว็บไซต์  
 จดหมำยข่ำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ หอกระจำยข่ำว หน่วยประชำสัมพันธ ์
 เคลื่อนที่ หรือจดหมำยแจ้งผู้เสียภำษีโดยตรง

ตัวชี้วัดที่	๓๒	

กำรจดัเกบ็รำยได้ให้ได้ตำมเป้ำหมำย	กำรลดรำยจ่ำย	หรอืควำม
พยำยำมในกำรหำรำยได้อื่น

เทศบำลมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรวำงแผนและบริหำรงบประมำณ โดยมีแหล่ง
ที่มำของรำยได้ทั้งจำกกำรจัดเก็บเอง กำรที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ และเงิน
อุดหนุน ส�ำหรับรำยได้ที่เทศบำลจัดเก็บเองนั้น ประกอบด้วยภำษีโรงเรือน
และทีด่นิ ภำษบี�ำรงุท้องถิน่ ภำษป้ีำย อำกรฆ่ำสตัว์ อำกรรงันก ค่ำธรรมเนยีม
และรำยได้อื่นๆ โดยมีปัจจัยหลำยประกำรที่มีผลต่อกำรจัดเก็บ เช่น ภำวะ
เศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ ควำมพร้อมของเทศบำล ควำมเข้ำใจและ
ควำมร่วมมือของประชำชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เทศบำลมีรำยได้เพียงพอ
ต่อกำรน�ำมำใช้พัฒนำด้วยตนเอง ลดกำรพึ่งพิงเงินอุดหนุนจำกรัฐส่วนกลำง 
และยังแสดงถึงประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรเงินกำรคลังของเทศบำลอีกด้วย
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ตัวชี้วัดที่	๓๓	

ควำมพยำยำมในกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์	และ	
มเีหตผุลอนัควรในกำรโอนงบประมำณ

กำรจดัท�ำเทศบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีและกำรใช้งบประมำณให้เป็น
ไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ เป็นประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรและกำรด�ำเนินงำน
ที่ส�ำคัญของเทศบำล รวมถึงกำรมีโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณได ้
ตำมแผนที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมดในปีนั้น กำรไม่โอนงบ
ประมำณข้ำมหมวดรำยจ่ำย ตั้งแต่ไตรมำสต้นๆ หรือโอนงบจ�ำนวนมำกไปใช ้
ในปีต่อไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ส�ำหรบัควำมพยำยำมในกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์นัน้ สะท้อน
ถงึขดีควำมสำมำรถในกำรบรหิำรงบประมำณอย่ำงรอบคอบ ด้วยกำรวำงแผนที่
ดี กำรจัดท�ำรำยละเอียดรำยรับ-รำยจ่ำยอย่ำงถูกต้อง มีควำมโปร่งใสให้เป็น 
ที่รับรู้โดยทั่วกัน และไม่มีข้อทักท้วงจำกหน่วยงำนก�ำกับดูแล หรือหน่วยงำน
ตรวจสอบ

ความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามทีค่าดการณ์

• หลีกเลี่ยงและลดจ�ำนวนรำยกำรที่มีกำรโอนงบประมำณข้ำมหมวดรำยจ่ำย
• เปรียบเทียบจ�ำนวนโครงกำรพัฒนำที่ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนำฯ เฉพำะปี ๒๕๕๘ กับ 
 โครงกำรที่ปรำกฎในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี และโครงกำรพัฒนำที่ได ้
 รับงบประมำณอุดหนุนจำกภำครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมำณ
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นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นหรือด�าเนินการควรมีลักษณะดังต่อไปนี้	

• เป็นควำมคิดหรือกำรปฏิบัติที่อำจมีอยู ่จำกที่อื่น โดยเหมำะที่จะน�ำมำปฏิบัติกับ 
 สถำนที่นี้ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
• เป็นควำมคดิหรอืกำรปฏบิตัทิีค่รัง้หนึง่เคยน�ำมำใช้ แต่ไม่ได้ผลและล้มเลกิไป เนือ่งจำก 
 เกิดปัญหำ และควำมไม่พร้อมในระยะนั้น แต่ในสภำพปัจจุบันควำมคิดหรือกำรปฏิบัต ิ
 นั้นเหมำะสมที่จะน�ำมำใช้ 
• เป็นควำมคิดหรือกำรปฏิบัติที่มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อ 
 แก้ปัญหำบำงอย่ำง และจะช่วยให้บรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
• เป็นควำมคิดหรือกำรปฏิบัติที่ถูกปฏิเสธมำครั้งหนึ่งแล้ว อำจเนื่องมำจำก ผู้บริหำรไม ่
 สนับสนุน หรือมีเจตคติที่ไม่ดีต่อควำมคิดหรือกำรปฏิบัตินั้น ต่อมำผู้บริหำรได้เปลี่ยน 
 เจตคตไิปในทำงทีด่หีรอืมกีำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำรใหม่ ท�ำให้ควำมคดิหรอืกำรปฏบิตั ิ
 นั้นได้รับกำรสนับสนุนน�ำมำใช้ 
• เป็นควำมคดิหรอืกำรปฏบิตัิใหม่ที่ไม่เคยมีใครคดิหรอืปฏบิตัมิำก่อน เป็นสิง่ที่ได้รบักำร 
 คิดค้นได้เป็นคนแรก 

ตัวชี้วัดที่	๓๔
นวัตกรรมกำรพัฒนำเมืองด้ำนต่ำงๆ

นวัตกรรม เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดย
อำจหมำยถึงสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่มีผลิตหรือด�ำเนินกำร หรืออำจเป็นกำรรื้อฟื้น
สิ่งที่มีในอดีตน�ำมำดัดแปลงใช้ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เพื่อ
ช่วยให้กำรท�ำงำนนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกวำ่เดิม ช่วย
ประหยดัเวลำ ทรพัยำกร และแรงงำนได้ กำรน�ำนวตักรรมไปใช้ ประกอบด้วย 
๓ ขั้นตอน ได้แก่ กำรคิดค้น กำรทดลองหรือน�ำร่อง และกำรน�ำไปใช้ใน
สถำนกำรณ์จรงิได้ เทศบำลควรน�ำเสนอนวตักรรมกำรพฒันำเมอืงทีส่อดคล้อง
กับท้องถิ่น และสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำรของเทศบำล

ส�ำหรับตัวชี้วัดนวัตกรรมกำรพัฒนำเมือง มีขอบเขตครอบคลุมกำรพัฒนำ 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้ง ๔ ด้ำน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน เทศบำลแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน
กรอบแนวคิดกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน
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กำรประเมิน
เทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน	
ประจ�ำปี	๒๕๕๙
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ยกย่องเชิดชูเทศบำลที่มีผลงานและมีความพยายามในการพัฒนาเมือง
ของตนไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน	จนบรรลุผลและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เทศบาลอื่นๆ	

สืบเนื่องจำกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ในระดับต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำเมืองโดยค�ำนึงถึงทุกมิติอย่ำงสมดุล กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย และสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้ริเริ่มกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่
อย่ำงยัง่ยนื มำตัง้แต่ปี ๒๕๔๗ และด�ำเนนิงำนอย่ำงต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั ปี ๒๕๕๙ 
นับเป็นกำรประเมินฯ ครั้งที่ ๕ ซึ่งได้มีกำรปรับเกณฑ์และตัวชี้วัดให้มีควำม 
เหมำะสมมำกขึ้น โดยยังคงแนวควำมคิดและประเด็นส�ำคัญๆ ไว้ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้
เทศบำลสำมำรถน�ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ตลอดจนใช้
เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ แผนงำน และโครงกำรต่ำงๆ ได้อย่ำง
ครอบคลุม

วัตถุประสงค์กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
๑) เพือ่พฒันำกลไกและเครือ่งมอืในกำรประเมนิเทศบำลน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนืทีช่ดัเจน  
 เหมำะสม และเป็นที่ยอมรับ
๒) เพือ่ส่งเสรมิให้เทศบำลน�ำแนวคดิและตวัชีว้ดัเทศบำลน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนืไปปรบัใช้
๓) เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเมืองสู่ควำมน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน

นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรยกย่องเชิดชูเทศบำลที่มีควำมพยำยำมพัฒนำเมืองของตน
ไปสูค่วำมน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนืจนบรรลผุลส�ำเรจ็ เป็น “แบบอย่ำงทีด่”ี แก่เทศบำลอืน่ๆ  
อันจะท�ำให้เกิดแรงกระตุ้นในกำรพัฒนำเมืองไปในทิศทำงที่ถูกต้องและเหมำะสม 
มำกยิ่งขึ้นด้วย

กำรประเมิน
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ประจ�าปี	๒๕๕๙
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๓.๑	กระบวนกำรประเมิน

กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ แบ่งขนำดเทศบำล
ออกเป็น ๓ ขนำด โดยยึดตำมประกำศหลักเกณฑ์ก�ำหนดขนำดของเทศบำล  
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งพิจำรณำแบ่งขนำดเทศบำลตำมเกณฑ์ด้ำนรำยได้ ด้ำน
ปริมำณงำน และด้ำนประสิทธิภำพ

กำรประเมินฯ จะด�ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ครอบคลุมทุกองค์
ประกอบของเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ อันได้แก่ ด้ำนเมือง
อยู่ดี ด้ำนคนมีสุข ด้ำนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และด้ำนเทศบำลแห่งกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ทัง้นี ้คณะกรรมกำรดงักล่ำวจะเสนอผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรอ�ำนวย-
กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ เพื่อพิจำรณำรับรอง
ผล ก่อนกำรประกำศผลในล�ำดับต่อไป โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพ 
สิ่งแวดล้อม เป็นประธำนกรรมกำรอ�ำนวยกำรฯ และมีผู้แทนจำกหน่วยงำน
ต่ำงๆ ได้แก่ • ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำต ิ• กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น • กรมอนำมัย • กรมโยธำธิกำร
และผังเมือง • กรมควบคุมมลพิษ • กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร • 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม • ส�ำนักงำน
รัฐบำลอิเลคทรอนิกส์ • ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น • สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย • สมำคมสันนิบำต
เทศบำลแห่งประเทศไทย • สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) • 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม • ผู้ทรงคุณวุฒิ

เทศบาลขนาดเล็ก       เทศบาลขนาดกลาง     เทศบาลขนาดใหญ่
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ขั้นตอนกำรประเมินฯ	ประกอบด้วย	๔	ขั้นตอน	

๑) การประชาสมัพนัธ์และเปิดรบัผลงาน ระยะเวลำ ๓ เดอืน ในระหว่ำงนี ้ได้ก�ำหนด 
 ให้มกีจิกรรมกำรอบรมแก่เทศบำลทีส่นใจ ใน ๕ ภมูภิำค  เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจ 
 ต่อเกณฑ์และตัวชี้วัดต่ำงๆ รวมถึงกำรจัดท�ำเอกสำรเสนอผลงำน  
๒) การประเมินเอกสาร ของเทศบำลที่ส่งเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยคณะกรรมกำร 
 ประเมินเอกสำร จะพิจำรณำข้อมูลที่กรอกไว้ในแบบรำยงำนข้อมูล และหลัก 
 ฐำนต่ำงๆ ที่เทศบำลได้จัดส่งมำ  เพื่อท�ำกำรให้คะแนนผลงำนแต่ละตัวชี้วัด 
 ตำมเกณฑ์กำรประเมินที่ก�ำหนดไว้ แล้วท�ำกำรจัดล�ำดับเทศบำลเรียงตำม 
 คะแนนรวม เพื่อเสนอรำยชื่อเทศบำลที่ผ่ำนเข้ำรอบกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่อ 
 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรฯ  
๓) การประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่ คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมพื้นที่จะเดินทำงไป 
 เยี่ยมชมกิจกรรมและผลงำนของเทศบำลที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกกำรประเมิน 
 เอกสำร โดยจะให้คะแนนผลงำนเชิงประจักษ์ ควำมพยำยำมในกำรด�ำเนินงำน  
 นวัตกรรมกำรพัฒนำเมือง ประโยชน์ที่เกิดขึ้น และควำมยั่งยืน แล้วท�ำกำรจัด 
 ล�ำดับเทศบำลเรียงตำมคะแนนรวม เสนอกำรให้รำงวัลต่อคณะกรรมกำร 
 อ�ำนวยกำรฯ  
๔) การตัดสินและประกาศผลรางวัล คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรฯ จะพิจำรณำ 
 กำรให้รำงวัลเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ แล้วประกำศผลผ่ำน 
 เว็บไซต์ของหน่วยงำนจัดกำรประเมิน

ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน	เริ่มตั้งแต่	พฤษภำคม	-	ธันวำคม	๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับผลงาน
พฤษภำคม-กรกฎำคม

ประเมินเอกสาร
สิงหำคม

ประเมินตรวจเยี่ยมพื้นที่
กันยำยน-พฤศจิกำยน

ตัดสินและประกาศผล
ธันวำคม
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๓.๒	เกณฑ์กำรประเมิน

จำกกำรก�ำหนดกรอบแนวคิดเทศบำลน่ำอยู่อยำ่งยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน  
๔ องค์ประกอบ และมีตัวชี้วัดในกำรประเมินฯ รวมจ�ำนวน ๓๔ ตัวชี้วัดนั้น  
กำรประเมนิผลงำนของเทศบำล ได้มกีำรก�ำหนดค่ำน�ำ้หนกัของแต่ละองค์ประกอบ 
และค่ำคะแนนของแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ค่ำน�้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ	 

ก�ำหนดค่ำน�้ำหนักแต่ละองค์ประกอบไว้เท่ำๆ กัน เนื่องจำกเห็นว่ำองค์ประกอบ
ต่ำงๆ ล้วนมีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน กล่ำวคือ 

เทศบาลแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการที่ดี  

ค่ำน�้ำหนัก ๒๕

ทั้งนี้ ได้มีกำรแบ่งค่ำน�้ำหนักขององค์ประกอบด้ำนเทศบำล
แห่งกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ออกเป็น ๒ ส่วน 

• นวัตกรรมการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ    มีค่ำน�้ำหนัก ๑๕  

•  ส่วนการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้องค์ประกอบนี้  มีค่ำน�้ำหนัก ๑๐

เห็นได้ว่ำกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน	ประจ�ำปี	๒๕๕๙	นี้	
ให้ความส�าคญัต่อนวตักรรมการพฒันาเมอืงด้านต่างๆ	เป็นอย่างมาก

เมืองอยู่ดี
ค่ำน�้ำหนัก ๒๕

คนมีสุข
ค่ำน�้ำหนัก ๒๕

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ค่ำน�้ำหนัก ๒๕
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ค่ำคะแนนของผลงำนแต่ละตัวชี้วัด

กำรประเมินผลงำนแต่ละตัวชี้วัด มีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนนเท่ำๆ กัน  
โดยมีกำรให้คะแนน ๒ รูปแบบ

รูปแบบที่ ๑ ส�าหรับตัวชี้วัดที่ ๑-๒๒ ในองค์ประกอบที่ ๑-๓ และตัวชี้วัดที่ 
๓๔ ในองค์ประกอบที่ ๔ พิจำรณำให้คะแนนกำรด�ำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
แต่ละตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น กระบวนกำรด�ำเนินงำน ๑๐ คะแนน และผลกำร
ด�ำเนินงำน ๑๐ คะแนน 

ทั้งนี้ ได้แบ่งคะแนนผลกำรด�ำเนินงำน ส�ำหรับผลผลิต (Output) ๕ คะแนน 
ซึ่งพิจำรณำจำกผลงำนที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ และผลลัพธ์ 
(Outcome) ๕ คะแนน ซึง่พจิำรณำจำกควำมส�ำเรจ็ของกำรด�ำเนนิงำน หรอื
เป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง หรือกำรขยำยผลกำรด�ำเนินงำนนั้น

รูปแบบที่ ๒ ส�าหรับตัวชี้วัดที่ ๒๓-๓๓ ในองค์ประกอบที่ ๔ พิจำรณำจำก
ผลกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local  
Performance Assessment : LPA) ปีล่ำสุด ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำม 
เกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยน�ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมิน LPA มำปรับค่ำ  
โดยเทียบสัดส่วนให้แต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
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กำรส่งผลงำน
เข้ำร่วมประเมิน	
เปิดรับผลงานของเทศบาลจนถึง	๓๑	กรกฏาคม	๒๕๕๙
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กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน	ประจ�ำปี	๒๕๕๙	นี	้เป็นการประเมิน
ทัง้	“กระบวนการด�าเนนิงาน”	และ	“ผลการด�าเนนิงาน”	ทีเ่ทศบาลท�าต่อเนือ่ง
มาจนถึงปีปัจจุบัน	 โดยให้ความส�าคัญต่อการแสดงผลงานที่ชัดเจน	ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ	รวมถึงความยั่งยืนของการด�าเนินงาน	

ในกำรจัดส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประเมินฯ เทศบำลควรศึกษำข้อมูลในคู่มือนี้โดย
ละเอียด และด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด

  คัดเลือกผลงำนเด่นที่ด�ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๕๙

  สรุปข้อมูลลงในแบบรำยงำนข้อมูลที่ก�ำหนดไว้ ด้วยกำรพิมพ์  

  แนบเอกสำรแสดงรำยละเอยีดกำรด�ำเนนิงำนและหลกัฐำนประกอบทีช่ดัเจน

  ส่งแบบรำยงำนข้อมูล เอกสำร และหลักฐำนต่ำงๆ จ�ำนวน ๑ ชุด มำยัง 

  โครงกำรตำมที่อยู่และภำยในเวลำที่ก�ำหนด

ส�ำหรบัแบบรำยงำนข้อมลู และข้อมลูอืน่ๆ สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเวบ็ไซต์ของ
หน่วยงำนจัดกำรประเมินฯ

กำรส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประเมิน
เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน	ประจ�าปี	๒๕๕๙

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม        สมำคมสันนิบำตเทศบำล       สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย                                                    
      www.deqp.go.th                     แห่งประเทศไทย                    www.tei.or.th
          www.mnt.or.th       
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๔.๑	วิธีกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมประเมิน	

วิธีกำรส่งผลงำนของเทศบำลเข้ำร่วมกำรประเมินฯ 

• กรอกข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลและผลกำรด�ำเนินงำนรำยตัวชี้วัด ลงในแบบ 
 รำยงำนข้อมลู (สำมำรถดำวน์โหลดจำกเวบ็ไซต์ทีร่ะบไุว้ข้ำงต้น) ด้วยกำรพมิพ์ 
 อย่ำงครบถ้วน 
• เตรยีมข้อมลูหรอืหลกัฐำนทีแ่สดงให้เหน็ถงึกระบวนกำรด�ำเนนิงำนและผลกำร 
 ด�ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน โดยจัดเป็นหมวดหมู่แยกตำมองค์ประกอบ ๔ ด้ำน  
 ของเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน  
• รวบรวมแบบรำยงำนข้อมูล เอกสำร และหลักฐำน จัดส่งไปรษณีย์มำยัง 
 โครงกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนตำมที่อยู่ที่แสดงไว้ ภำยในวันที่ ๓๑  
 กรกฎำคม ๒๕๕๙ โดยจะพิจำรณำรับผลงำนที่ประทับตรำไปรษณีย์จนถึงวัน 
 ดังกล่ำว

ที่อยู่ในกำรจัดส่งผลงำนทำงไปรษณีย	์ 

โครงกำรประเมนิเทศบำลน่ำอยูอ่ย่ำงยัง่ยนื
สถำบันสิ่งแวดล้อมไทย 
๑๖/๑๕๑ เมืองทองธำนี ต�ำบลบำงพูด 
อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

กรณีมีข้อสงสัยหรือ
ต้องกำรค�ำแนะน�ำ 
สำมำรถติดต่อ 

เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน
โครงกำรฯ ได้ที่

E-mail
thaicityaward@gmail.com
ratchaporn@tei.or.th

โทรศัพท์
๐ ๒๕๐๓ ๓๓๓๓ 
ต่อ ๒๓๓, ๒๐๘
๐๖ ๑๘๒๐ ๘๖๓๖; 
๐๘ ๙๔๔๑ ๑๘๔๘ 

Line ID
thaicityaward
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เทศบำลที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ มีแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ดังนี้ 

“นอกจำกมีผลงำนที่ดีแล้ว	จะต้องน�ำเสนอผลงำนให้เป็น”	
ด้วยข้อมูลที่กระชับ	เป็นระบบ	แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง	
และแสดงผลที่เกิดขึ้นชัดเจน

๔.๒	ข้อแนะน�ำในกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมประเมิน

ตั้งคณะท�างาน
ศึกษาข้อมูล

คัดผลงานเด่น

กรอกแบบรายงานข้อมูล
รวบรวมผลงาน 

และเตรียมหลักฐาน

ตรวจทานข้อมูล
และจัดส่ง
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ตั้งคณะท�ำงำน
เทศบำลควรตั้งคณะท�ำงำนเพื่อท�ำหน้ำที่ในคัดเลือกผลงำน รวบรวมข้อมูล 
และจดัเตรยีมเอกสำรส่งเข้ำร่วมกำรประเมนิ โดยประกอบด้วย บคุลำกรจำก 
ฝ่ำย กอง หรือส�ำนักที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตำ่งๆ ของเทศบำลน่ำอยู่อย่ำง
ยั่งยืน

ศึกษำแนวคิด	ตัวชี้วัด	และเกณฑ์กำรประเมิน
คณะท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำย ควรท�ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิด ตัวชี้วัด 
เกณฑ์กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จำกคู่มือกำร
ประเมินเล่มนี้ รวมถึงศึกษำแบบรำยงำนข้อมูลอย่ำงละเอียด ซึ่งสำมำรถ
ดำวโหลดจำกเวบ็ไซต์ขององค์กรจดักำรประเมนิ  ได้แก่ กรมส่งเสรมิคณุภำพ
สิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย 
www.mnt.or.th และสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th  

คัดเลือกผลงำนเด่นและนวัตกรรม
จัดประชุมคณะท�ำงำนร่วมกับผู้บริหำรเทศบำล คัดเลือกผลงำนที่เทศบำล
ด�ำเนนิกำรหรอืมส่ีวนร่วมด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั ปี ๒๕๕๙ 
โดยควรเป็นกำรด�ำเนินงำนที่มีควำมสร้ำงสรรค์ โดดเด่น และมีผลส�ำเร็จ 
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อจัดท�ำข้อมูลเสนอเป็นผลงำนรำยตัวชี้วัด ซึ่งสำมำรถ
เลือกโครงกำรหรือกิจกรรมมำกกว่ำหนึ่งรำยกำรส�ำหรับตัวชี้วัดหนึ่งๆ แต่ 
ไม่ควรน�ำโครงกำรหรือกิจกรรมที่เสนอไปแล้ว ไปน�ำเสนอซ�้ำในตัวชี้วัดอื่น

นอกจำกนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในคัดเลือกกำรด�ำเนินงำนที่เป็นนวัตกรรม   
ซึง่เป็นตวัชีว้ดัที ่๓๔ ในกำรประเมนิฯ นี ้ จดัได้ว่ำเป็นตวัชีว้ดัทีม่คีวำมส�ำคญั
และมีค่ำน�้ำหนักสูง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เทศบำลมีกำรริเริ่มและพัฒนำเมือง
ในด้ำนต่ำงๆ อยู่เสมอ
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กรอกแบบรำยงำนข้อมูล
เทศบำลต้องรำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเท่ำนั้น โดยควรมอบหมำยให้คณะท�ำงำน
แต่ละคนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องท�ำกำรสรุปข้อมูลและสรุปผลกำรด�ำเนินงำน
แต่ละตัวชี้วัด จัดพิมพ์ลงในแบบรำยงำนข้อมูลที่สำมำรถดำวโหลดได้จำก 
เว็บไซต์ขององค์กรจัดกำรประเมิน ด้วยเนื้อหำที่กระชับ ชัดเจน และสอดคล้อง
กบัตวัชีว้ดันัน้ๆ โดยสำมำรถเพิม่พืน้ที่ในกำรรำยงำนข้อมลูได้ตำมควำมเหมำะสม  

รวบรวมผลงำนและหลักฐำนประกอบ
ในกำรน�ำเสนอผลงำนตำมตัวชี้วัดต่ำงๆ คณะท�ำงำนหรือผู้รับผิดชอบควรจัดท�ำ
เป็นเอกสำรรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนพร้อมหลักฐำนประกอบอย่ำงชัดเจน เช่น 
เอกสำรโครงกำร สือ่เผยแพร่ สถติข้ิอมลู ภำพถ่ำย ผลกำรประชมุ ผลกำรประเมนิ
ควำมพึงพอใจ เป็นต้น โดยหลักฐำนเหล่ำนั้นอำจแทรกในเนื้อหำกำรน�ำเสนอ 
ผลงำนหรือแยกออกมำก็ได้ ทั้งนี้ ควรแบ่งเป็นหมวดหมู่หรือแยกเป็น ๔ เล่ม 
ตำมองค์ประกอบของเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข  
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบำลแห่งกำรเรียนรู้และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร  

ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ก่อนจัดส่งผลงำน
คณะท�ำงำนควรมกีำรประชมุอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ช่วยกนัตรวจสอบควำมสมบรูณ์
และครบถ้วนของข้อมูล ก่อนเสนอผู้บริหำรเทศบำลพิจำรณำ และจัดส่งมำยัง
โครงกำรตำมที่อยู่และเวลำที่ก�ำหนด รวมทั้งควรตรวจสอบกำรได้รับเอกสำรให้
เป็นที่เรียบร้อย
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ที่ผ่ำนมำ กำรประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนมิได้มุ่งเน้นเพียงกำรประกวดและ
ให้รำงวัล แต่ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรน�ำแนวคิดและตัวชี้วัดที่พัฒนำขึ้นไป ปรับใช ้
ในกำรพัฒนำเมือง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเมืองสู่ควำมน่ำอยู่อย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่ผลงำนที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่ำงและกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ 
ไปในทศิทำงทีถ่กูต้องและเหมำะสมยิง่ขึน้ เทศบำลทีส่่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประเมนิฯ 
จะได้รับประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ 

เข้ำใจและน�ำกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดไปปรับใช้ 
กำรศึกษำคู่มือประเมินเทศบำลน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน จะช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจและ
สำมำรถน�ำไปก�ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ โครงกำร หรือแนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่  
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ให้เกิดประโยชน์และสร้ำงควำมพึงพอใจ 
ให้แก่ทุกกลุ่ม

พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในเทศบำล	
เทศบำลที่เข้ำร่วมโครงกำร จะมีกำรประชุมวำงแผนร่วมกันระหว่ำงกองและส�ำนัก
ต่ำงๆ จึงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรท�ำงำนเป็นทีม เกิดกำรท�ำงำนร่วมกัน
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรท�ำควำมเข้ำใจกรอบแนวคิด ตัวชี้วัด และเกณฑ์กำรให้
คะแนน กำรเก็บรวบรวมผลงำน กำรน�ำเสนอผลงำนทั้งในรูปเอกสำรและกำร 
น�ำเสนอชี้แจงแก่คณะกรรมกำร ซึ่งต้องเตรียมกำรน�ำเสนอที่ตรงประเด็น  
ชัดเจน กระชับ โดยจะส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนขององค์กรที่มีประสิทธิภำพและ 
เกิดประสิทธิผลมำกขึ้น

สิ่งจูงใจส�ำคัญที่สุด	ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประเมิน	คือ	การเข้ารับ
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนฯ	ส�าหรับรางวัลชนะเลิศ	สิ่งจูงใจ
รองลงมา	คอื	การได้รบัรางวลัจากหน่วยงานทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื	จะช่วยสร้าง
การยอมรับจากประชาชนในพื้นที่	การเผยแพร่ผลงานแก่เทศบาลอืน่ๆ	และ
สือ่สาธารณะอย่างกว้างขวาง	อนัจะน�ามาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับ

๔.๓	ประโยชน์ที่เทศบำลจะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมประเมิน
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เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำน	 
โดยเฉพำะกำรมีส่วนร่วมภำยในเทศบำล เนื่องจำกกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่
ครอบคลุมงำนต่ำงๆ ของเทศบำล จึงอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยในกำร
วำงแผนและจัดท�ำเอกสำร นอกจำกนี้ บำงเทศบำลได้ดึงควำมร่วมมือจำก
ชุมชน สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำนภำยนอก เข้ำมำช่วยวิเครำะห์และ 
จัดท�ำข้อมูล ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน  
น�ำไปสู่ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเมืองต่อไป

ทรำบระดับกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่	 
โดยเทียบกับเทศบำลที่มีขนำดและงบประมำณใกล้เคียงกัน รวมถึงทรำบ 
จุดเด่นและจุดบกพร่องในกำรพัฒนำ เพื่อน�ำไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนใน
อนำคต

ช่วยพัฒนำระบบข้อมูลและกำรติดตำมประเมินผล
เนื่องจำกต้องใช้ข้อมูลต่ำงๆ จำกฝ่ำย กอง หรือส�ำนักที่เกี่ยวข้อง จึงช่วยให้
เทศบำลพัฒนำระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันมำกขึ้น  เกิดควำมสะดวกในกำรน�ำไปใช้ประเมิน รวมทั้ง ยัง
สำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรประเมินต่ำงๆ และกำรรำยงำนผลกำรพัฒนำ
เมืองให้แก่ประชำชนได้รับทรำบและเข้ำใจกำรท�ำงำนของเทศบำล  

ขยำยเครือข่ำยกำรเรียนรู้และควำมร่วมมือ	
เทศบำลที่ส่งผลงำนเข้ำร่วมกำรประเมินในปีต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีควำมมุ่งมั่น
และเรียนรู้อย่ำงไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน รวมถึงเพิ่ม
โอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและเข้ำร่วมกิจกรรมของหน่วยงำนจัดกำร 
ประเมินฯ และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกำรขยำยเครือข่ำยให้กว้ำง
ขึ้นเรื่อยๆ 
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ส่วนเทศบำลที่มีผลงำนที่ดีหรือได้รับรำงวัล จะได้รับกำรเผยแพร่ผลงำนสู่ 
เทศบำลอื่นๆ และสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรประกำศผล
และมอบรำงวัล กำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อมวลชน กำรจัดพิมพ์เอกสำรรวบรวม 
ผลงำน กำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนต่ำงๆ นอกจำกนี้ ยังจะได้รับ 
พัฒนำศักยภำพเพื่อก้ำวสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมอำเซียน ส่วนชุมชนที ่
เป็นแบบอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี จะได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อไป

������.indd   77 4/12/16   1:36 AM



 
Í×

ÁèÙ¤
 

¹ ×Â
§èÑ Â

§Ò‹
Â Í‹ Ù

ÂÍ
Ò‹ ¹

Å Ò
º È

· à
¹ÔÁ

àÐ
Ã»

ÃÒ
¡

 »ÃÐ¨Ó 
 ù

õ õ
ò ‚
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Ṍè Õ·ÃÒ¡Ñ̈́ÃÒËÔÃºÃÒ¡ÐÅàà




